
FAABORG KULTURHISTORISKE 

MUSEUMSFORENING 

Den gamle Gaard  

Kære medlemmer og frivillige 

  

Vi skriver til jer med både gode og dårlige nyheder. 

  

Først den gode nyhed: Strategien er på plads 

Vi er nu i mål med den overordnede strategi for Den gamle Gaard. En strategi der gerne skal kunne 

bruges i mange år fremover. Vi synes selv, at det er lykkedes os at finde ”de vise sten”, som kan 

sikre, at vi nu kan udarbejde nogle konkrete og brugbare handleplaner for den nære fremtid – dvs 1-

3 år. 

  

Inden for 2 uger vil I modtage en mail med en nogle bilag, så I kan sætte jer ind i strategien og læse 

om de tanker, der ligger bag. Vi går nu i gang med at udarbejde konkrete og brugbare handleplaner, 

som vi kan fremlægge på mødet den 24. januar 2023 kl. 19-21.30. Det betyder, at vi først i det nye 

år gerne skulle være klar til at begynde på ansøgninger om støtte fra fonde, lægge planer for 

indretning af Gaarden i 2023 og frem samt mange andre specifikke opgaver. Til glæde for os og alle 

jer, der yder en kæmpe indsats for Den gamle Gaard. 

  

Og så den dårlige nyhed: En mindre bestyrelse 

Som nogle af jer har hørt eller læst om, har vi desværre fået et par udmeldelser fra bestyrelsen.  

  

Esben Rasmussen har af helbredsmæssige årsager været tvunget til at skære kraftigt ned på sine 

aktiviteter. Det betyder, at han mod sin gode vilje, må trække sig fra bestyrelsen – og fra sin rolle 

som tovholder i udstillingsgruppen. Den sidstnævnte funktion, håber vi snarest at kunne genbesætte 

med en anden fra gruppen. 

  

Kai Hansen har ligeledes valgt at trække fra bestyrelsen, da han ikke følte, at hans evner og 

kompetencer passede med de opgaver, som skal varetages af bestyrelsen i den kommende tid. I 

stedet for at være ”til pynt”, vil Kai hellere yde sit bidrag til Den gamle Gaard på anden vis som 

frivillig. 

  

Her skal lyde en stor tak til Esben og Kai for deres indsats. Vi kommer til at savne dem i 

bestyrelsen. Esben for sine farverige ideer og kommentarer krydret med skarpe observationer og 

handlekraft. Kai for arbejdet med at få ForeningLet systemet op at køre og for at bidrage med sin 

store historiske viden. 

  



Med Esbens og Kais beslutning har vi – om ikke andet – fået bevist, at vedtægternes bestemmelse 

om valg af 2 suppleanter ikke er for meget. Til næste generalforsamling i foråret 2023, er det 

således vigtigt, at vi får valgt to suppleanter, hvilket ikke lykkedes i år. 

  

Desværre har Janne Laursen – som er vores eneste suppleant – takket nej til at indtræde i 

bestyrelsen. Janne mener ikke, at perspektivering og en indholdsmæssig diskussion om Den gamle 

Gaard er velkommen i den nuværende bestyrelse. Hun bidrager gerne, hvis dette skulle ændre sig.  

Dette beklager vi og tager til efterretning. Samtidig håber vi, at Janne vil kunne se, at den 

nuværende bestyrelse har behandlet den indholdsmæssige side seriøst i den nye strategi, som snart 

fremlægges. 

  

Den resterende bestyrelse består nu af 

  

• Laura Ricks 

• Kirsten Svensson 

• Niels Justesen 

• Jens Friis 

• Ditlev Berner 

  

På vores bestyrelsesmøde den 15. november har vi givet hinanden håndslag på, at vi nok skal holde 

skruen i vandet frem til næste års generalforsamling, som afholdes tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19. 

  

Vi modtager meget gerne forslag til nye bestyrelsesmedlemmer ligesom vi med udgangspunktet i 

den nye strategi, vil få beskrevet de opgaver der skal løses og hvilke kompetencer, som bestyrelsen 

skal have til det. 

  

  

De bedste hilsner 

  

På vegne af bestyrelsen 

Ditlev Berner 

  

  

 


	FAABORG KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING
	Den gamle Gaard

