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Ordinær generalforsamling tirsdag den 8. marts 2022 kl. 17.00 I Egnshuset Køng 
Året 2021 kan ikke betegnes som et normalt år og det igen på grund af Corona. Vi håbede at kunne åbne 

som sædvanligt Palmesøndag den 28. marts. Det lykkedes ikke på grund af påbudte nedlukninger, så 

planlagde vi at åbne den 10. april. Det lykkedes heller ikke, men endelig lykkedes det den 24. april, men nu 

med Coronapas, afstandskrav, masser af afspritning og skæm i butikken. Vores generalforsamling blev også 

udskudt til den 24. april. 

Jeg vil nu fremhæve de væsentligste begivenheder i 2021: 

En stor begivenhed for Køng Museum og Køng Museums Støtteforening var indgåelsen af en 

samarbejdsaftale med Vordingborg Kommune den 2. juli 2021. En aftale, der havde været forhandlet med 

kommunen siden 2019. Køng Museum er nu et kommunalt frivilligt museum, der er associeret til Museum 

Sydøstdanmark. Det betyder, at Støtteforeningen har fået ansvaret for driften af Køng Museum i et 

samarbejde med Vordingborg Kommune og med Museum Sydøstdanmark som sparringspartner i relation 

til de museumsfaglige områder. En vigtig forudsætning for os for at indgå aftalen var, at Spindeskolen 

kunne blive en del af aftalen. Det blev den. Tak til bestyrelsen for Den selvejende Institution Køng Museer 

Peter Tillisch, Annette og Ejnar Bækgaard og Poul Erik Rønje for hjælpen med forhandlingerne med 

kommunen. Et stærkt team gjorde alt for at få gennemført vores krav om Spindeskolen. Kort fortalt går 

aftalen ud på, at Støtteforeningen får en årlig sum penge fra kommunen for at drive Køng Museum. 

Vordingborg kommune betaler forbrugsafgifter, udvendig vedligeholdelse og større indvendige 

vedligeholdelsesopgaver. Støtteforeningen betaler mindre indvendige vedligeholdelser og de udgifter, der 

er forbundet med museets aktiviteter. Til gengæld får vi alle indtægter forbundet med denne 

museumsdrift. Alt er endnu ikke faldet på plads for så vidt angår vores overtagelse af leverandøraftaler, 

men vi forventer, at det bliver en bedre forretning for os i forhold til at være under Museum 

Sydøstdanmark. 

Den 15. september fik vi fint besøg fra Amalienborg. Vi har igennem mange år haft et godt forhold til 

Kongehuset, som over årene har udlånt os forskellige linnedsager, og som også har doneret os flere duge. 

Som tak for godt samarbejde havde vi inviteret de folk, som vi har arbejdet mest sammen med. 

Hofinventarinspektør Elisabeth von Buchwald, taffeldækker Iver Christensen og vaskerileder Helle Jensen 

kom til frokost og rundvisning. De overdrog til Køng Museum ikke mindre end 14 duge i forskellige 

størrelser, 480 te-servietter og 5 servietter fra Kongeskibet Dannebrog. Alle disse duge og servietter har 

været vævet på Køng Fabrik. Herudover fik vi 5 Kongeduge, som er vævet af Solveig Hørbye for omkring 60 

år siden som gave til Kong Frederik IX. 

Vi har længe været meget kede af, at museets permanente samling om fabrikkens historie og udstilling af 

duge ikke var blevet opdateret af Museum Sydøstdanmark siden 2005. Det forpligter jo at have modtaget 

så mange fine duge fra Kongehuset og andre givere. Studiekredsen om Køng Fabrik havde indledt en 

undersøgelse af, hvem det kunne være relevant at kontakte for at blive hjulpet i gang med dette store 

projekt. Vi fik anbefalet Designfirmaet Kvorning Design, som har stået for mange sådanne museumsopgaver 

rundt omkring i verden, og som også har hjulpet Museums Sydøstdanmark med at indrette Køge Museum. 

Vi havde det første møde den 29. april og fik et overslag på, hvad det ville koste at lave en masterplan for 

Køng Museum. Disse penge ansøgte vi så hos Vordingborg Kommune, og lige før jul fik vi den glædelige 

nyhed, at udvalget for bosætning, økonomi og nærdemokrati havde bevilget os 281.563 kr. til udarbejdelse 

af masterplanen. I mellemtiden havde vi søgt Slots- og kulturstyrelsen om tilladelse til at opsætte en 

brandtrappe i vest gavlen på loftet i museumsbygningen, fordi vi tænkte, at de fine store loftsrum kunne 

inddrages til udstillingsbrug. Ved en besigtigelse den 25. oktober afviste styrelsen denne mulighed for 
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udnyttelse af loftsrummene til udstillingsbrug. Herefter erkendte vi, at vores eneste mulighed for at udvide 

udstillingsarealet ville være udenfor i museumshaven, idet vi ikke kan inddrage de nuværende rum til 

særudstillinger. 

Udstillinger 

Vi har haft nogle fantastiske udstillinger i 2021.Den første udstilling var Papirkunst, som også skulle have 

været vist i 2020. Der var virkelig noget for alle sanser i den udstilling. Midt i udstillingsperioden udbød vi 

en 3 timers papir-workshop, hvor Maria Kerrn-Jespersen underviste i grundteknikkerne i papirfoldning. Der 

var stor tilslutning til workshop ‘en. Vores sommerudstilling var i en helt anden boldgade. Vores 

udstillingsleder Louise Kristensen havde igen overgået sig selv, idet hun havde sammensat en udstilling med 

titlen ”Dyreliv i kunsten”. Udstillingen viste et udvalg af alverdens dyre- og fuglearter set med forskellige 

kunstneres øjne. Vores efterårsudstilling viste Vævekunst med format. Her udstillede Berthe Forchhammer 

og Martin Nannestad Jørgensen - nogle af Danmarks store vævere. Tak til hele udstillingsholdet for jeres 

store arbejde med at hænge udstillingerne op og hente og bringe værkerne fra kunstnere i alle dele af 

landet. 

På grund af Corona turde vi ikke binde an med vores store Familiemarked. I stedet lavede vi et Åbent-Hus- 

Arrangement den 30. maj til alle de rybergske huse, således at folk blev spredt ud over hele Køng by. Vi 

skulle kontrollere Coronapas, men nogle kloge folk hos os fik hurtigt sat det i system, så et lille klistermærke 

på hånden det første sted gav adgang uden at vise Coronapas alle de andre steder. Der kom over 200 

gæster. 

Det rullende Hørværksted har også i år haft et roligt år på grund af Corona. De var kun ude 5 gange, heraf 2 

gange hjemme hos os selv. 

Vi holdt vores sædvanlige Julegaveværksted for børn den 21. november. For kun 25 kr. kan børn komme og 

lave så mange små fine julegaver, som de har lyst til. Det blev igen en succes i år. 

Økonomi og drift 

Regnskabet, som er et kasseregnskab, viser et underskud på 34.265,30 kr. Underskuddet skyldes, at vi selv 

har finansieret opstartsmødet med Kvorning Design på 30.000 kr., at vi har overtaget Spindeskolen samt at 

vi ikke fik indtægter for en fuld forårsudstilling på grund af Corona.  Kassebeholdningen pr. 31. december 

på 87.599,96 kr. Tak til Bodil og Johnny for et stort arbejde med vores regnskab – især i den periode, hvor vi 

forhandlede aftale med Vordingborg Kommune har krævet mange hjerneceller. 

Besøgstal: Vi har haft 522 betalende gæster i 2021.  i 2020 var tallet 472 betalende. Det totale besøgstal 

blev i alt 1.334 gæster. Vi har altså en trofast kundekreds til Køng Museum. 

Vores hjemmeside bliver løbende opdateret af Hanne Haarding. Der bliver lagt små fine fortællinger ind, 

som Annelise Høgh indtaler, og IT teamet har store planer for en ny hjemmeside. Vi er også på Facebook, 

som vi kan se en del af vores gæster følger med på. 

Jeg vil sige tak til alle, der besøgte Køng Museum og især til alle jer, der sørgede for at holde museet åbent 

og repræsenterede det på fineste vis. Og tak for jeres indsats på vores arbejdsdage. Vores anslåede 

timeforbrug på Køng Museum i 2021 er på næsten 10.000 timer, hvilket svarer til 5,2 årsværk. Arbejdet 

med aftalen med Vordingborg Kommune og med den nye udstilling med Kvorning Design og opstart af 

væveskolen i Spindeskolen vejer tungt i opgørelsen. Det mest imponerende ved vores frivilliges arbejde for 

Køng Museum er egentlig, at alle tager selvstændige initiativer og ansvar for nye tiltage. Det er ret 

fantastisk at være formand for sådan en gruppe gæve frivillige. 
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Jeg vil slutte af med en glædelig ting. Vi har været meget spændt på at få Spindeskolen tilbage til Køng 

Museum. Og jeg vil slutte af med at sige, at det har været en stor succes. Karis Rasmussen har nu etableret 

Køng Museums væve- og spindeskole i bygningen, hvor hun driver en selvstændig kursusvirksomhed med 

tæt tilknytning til Køng Museum. Der er lagt et fint kursusprogram, hvor der er blevet udbudt aftenkurser 

og weekendkurser. Kurserne er meget populære, og det har en meget fin afsmittende effekt på Køng 

Museum. Vi er meget glade for samarbejdet. 


