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Kære medlem af Skjern-Egvad Museumsforening 
 
I bestyrelsen har vi besluttet at udsende et medlemsbrev hvert kvartal, for at I som med-
lemmer kan holdes orienteret om, hvad vi går og laver. Nærværende skrivelse er således 
årets første medlemsbrev til jer. 
 
Hjemmeside 
I det forrige medlemsbrev omtalte vi, at der blev arbejdet intenst med oprettelse af en 
hjemmeside i vores museumsforening. Hjemmesiden gik i luften før jul; hvis du ikke allere-
de har besøgt siden, opfordres du til at gøre det. Indtil videre kan du finde omtaler om 
kommende foredrag, foreningens vedtægter, bestyrelsens sammensætning, et link til den 
aktuelle salgsliste i vores bogsalg, og der vil også komme en omtale af foreningens med-
lemsudflugt. I det hele taget vil der blive fyldt mere og mere stof på, så foreningens med-
lemmer kan bruge siden, når man søger oplysninger om foreningen og dens aktiviteter. Du 
finder hjemmesiden på adressen www.museumsforeningen.dk – pudsigt, at dette navn var 
ledigt. 
 
Facebook 
Mens hjemmesiden mest har sin berettigelse, når man leder efter noget bestemt, bruges 
vores facebookside mere til det aktuelle og flygtige såsom førstkommende foredrag o.l. – 
Hvis du er på Facebook, så gå ind for at like siden, så vores opslag løbende popper op 
hos dig. Facebook er også det sted, hvor foreningen hurtigst kan komme ud til en stor ska-
re. Derfor er det også vigtigt, at du ivrigt liker og deler siden og dens opslag, så vi kommer 
endnu længere ud. 
 
Persondataforordningen 
Vi fortalte også i forrige medlemsbrev, at vi var i fuld gang med at sikre, at vi kan leve op til 
denne forkætrede tingest. Selvfølgelig er EU-forordningen lavet for at sikre den enkelte 
borgers privatliv; men den sætter grå hår i hovedet på mange foreningsfolk. Du kan på 
vores hjemmeside læse foreningens privatlivspolitik. Vi mangler endnu at systematisere 
arbejdet med at få alle medlemmers skriftlige accept af, at vi gemmer jeres navne og kon-
taktoplysninger, så vi i fremtiden kan udsende medlemsbreve – og kontingentopkrævnin-
ger! Ekstra bøvl, men vi kan jo ikke forestille os at have en forening, hvor vi ikke en gang 
må lave en medlemsliste! 
 
Foreningens generalforsamling 
I den aktivitetskalender, der var vedlagt forrige medlemsbrev, indvarslede vi foreningens 
generalforsamling, som finder sted onsdag den 6. marts kl. 19.30 på Skjern Vindmølle. 
Dagsordenen kan ses i vedtægterne, som ligger på hjemmesiden; men vi kan orientere 
om, at følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
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 Børge Østergaard Hansen 
Der er ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer. Andre forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest onsdag den 27. februar. 
Museets nye direktør, Mette Bjerrum Jensen, vil indlede aftenen med at fortælle om sin 
baggrund og om sine foreløbige tanker for museet. 
 
Foreningens medlemsudflugt 
Udflugten finder sted lørdag den 27. april og går til Thyborøn, hvor Sea War Museet og 
mindeparken for Jyllandsslaget besøges, hvorefter der fortsættes til Bovbjerg Fyr. 
Der vil i løbet af kort tid blive udsendt invitation til turen. 
 
Foredragssæsonen 
I begyndelsen af februar holdt vores tidligere kasserer Niels Aage Thomsen et særdeles 
spændende foredrag om hedeopdyrkning ved Hoven, og årets foredragsrække fortsætter 
den 13. marts, hvor museumsinspektør Christian Ringskou vil fortælle om den unge by 
(Skjern) versus købstaden (Ringkøbing). Den 9. april kommer organist og højskolelærer 
Pia Dahl for at fortælle om Dannebrogs historie i anledning af Dannebrogs 800-års-
jubilæum i år. 
Der var ved sidste foredrag desværre opstået forvirring omkring starttidspunktet – hele tre 
forskellige tidspunkter var nævnt forskellige steder. Foredragene på vindmøllen starter 
kl. 19.30. 
 
Diverse 
Vi nåede i juledagene i mål med indbetalinger af bidrag til museets gavefond. Museet ret-
ter en stor tak til bidragyderne. Det har vist sig langt mere vanskeligt end forventet at nå op 
på de krævede 100 årlige bidrag á 200 kr. På trods heraf er det tanken at fortsætte kam-
pagnen også i det nye år, da det er af stor økonomisk betydning. De indbetalte 20.000 kr. 
fra bidragyderne genererede sidste år i alt ca. 150.000 kr. på grund af den opnåede delvi-
se momskompensation. 
Museumsforeningen udsender i disse dage årets kontingentopkrævning – som hidtil 150 
kr. per voksen. Kontingentet kan eventuelt betales ved generalforsamlingen, men også på 
andre måder, som nævnes i brevet. 
Museumsforeningen har fået oprettet et antal MobilePay-numre, som kan bruges både ved 
hjemlige overførsler og i forbindelse med fx foredrag, bogsalg og udflugter. 
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