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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet for Museum Vestfyn for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med
retningslinier fastsat af Kulturstyrelsen samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium
Indtægter resultatføres i takt med, at de er erhvervet.
Ordinære tilskud fra stat og kommune resultatføres i takt med, at de bevilges i overensstemmelse med bevillingsperioden.
Tilskud til særlige projekter resultatføres i overensstemmelse med bevillingsperioden
og i takt med afvikling af den til indtægten svarende aktivitet.
Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiserede.

Balancen

Anlægsaktiver
Bortset fra båndlagte ejendomme føres salg og køb af øvrige anlægsaktiver over resultatopgørelsen i salgs- og købsåret.  
Båndlagte ejendomme måles i balancen til seneste offentlige ejendomsvurdering. Vurderingssummen og regulering heraf føres direkte over egenkapitalen på en særlig reserve benævnt
“Båndlagt egenkapital”.

Varelager

Varelager måles til anskaffelsespris. Der foretages nedskrivning på ukurante varer og varer
med langsom omsætningshastighed.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer
til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af eventuelle forventede tab.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Skyldig løn og beregnede feriepenge omfatter løn mv. til fratrådte medarbejdere i opsigelsesperioden samt beregnede feriepengeforpligtelse til funktionærer.

Momsregistrering

Museet er momsregistreret under CVR nr. 25762355.
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Museum Vestfyn - regnskab 2016
Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2016
		
Konto
Udgifter

Realiseret		
31/12 2016

Budget
2016

% af budget
2016

Realiseret
2015

101,60

5.271.589,27
11.330,00
11.086,69
27.321,52
6.395,75
74.807,98
27.171,69
4.575,66
8.536,00
5.442.814,56

131,91

7.845,08
8.353,98
9.224,15
4.246,68
4.096,40
7.016,52
0,00
0,00
3.855,00
0,00
22.849,87
98.086,98
23.863,55
117.207,68
223.919,71
0,00
0,00
75.488,31
606.053,91

50,32

481,30
961,20
13.555,00
6.677,25
5.313,41
0,00
4.029,88
38.308,08
0,00
69.326,12

22
22.1.0.0.
22.1.0.0
22.1.0.0.
22.2.2.0
22.2.9.0
22.4.1.0
22.4.2.0
22.4.2.0
22.4.8.0

Personale
Lønninger m.v.
Lønninger bestyrelse
Reg. af skyldig løn og feriepenge
Diverse personaleudgifter
Øvrige varekøb
Administrative tjenesteydelser
Transportudgifter
Transportudgifter bestyrelse
Forsikringer

5.230.365,66
3.690,00
-6.291,89
21.722,43
4.973,27
27.981,00
21.917,63
0,00
11.110,00

5.125.000,00
0,00
0,00
40.000,00
4.000,00
30.000,00
25.000,00
0,00
8.000,00
5.315.468,10 5.232.000,00

28
28.2.3.1
28.2.4.1
28.2.7.0
28.2.7.1
28.2.9.0
28.2.9.1
28.3.7.1
28.3.9.0
28.3.9.1
28.4.2.0
28.4.4.1
28.4.5.0
28.4.5.1
28.4.8.0
28.4.8.1
28.4.9.0
28.4.9.1
28.8.8.5

Lokaler-ejendomme-friarealer
Brændsel og drivmidler
Rengøringsartikler m.v.
Byggematerialer
Byggematerialer
Øvrige varekøb
Øvrige varekøb
Tekniske anlæg og installationer
Øvrige anskaffelser
Øvrige anskaffelser
Transportudgifter
Sanitære tjenesteydelser
Vedligeholdelse og reparationer
Håndværkerydelser
Vand, varme, el, forsikring m.v.
Vand, varme, el, forsikring m.v.
Alarmer
Alarmer
Købsmoms

4.139,83
9.858,49
2.433,22
5.530,02
3.099,00
8.960,17
0,00
0,00
8.560,00
0,00
12.064,25
18.508,88
107.272,80
94.009,67
89.613,52
48.567,74
116.494,32
90.623,40

619.735,31

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
4.800,00
50.000,00
35.000,00
170.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
469.800,00

57.359,28

10.000,00
20.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
0,00
20.000,00
37.000,00
0,00
114.000,00

590,00

10.000,00
25.000,00
0,00
35.000,00

1,69

1.054,94
26.054,94

100.000,00

270.000,00
270.000,00

37,04

155.848,50
155.848,50

		
32
Samlingens forvaltning
32.2.1.0
Kontorartikler m.v.
32.2.9.0
Øvrige varekøb
33.3.1.0
Inventar, æsker, papir mv
32.3.2.0
Bøger, tidsskrifter m.v.
32.3.6.0
Apparatur og instrumenter
32.4.1.0
Adm. Tjenesteydelser
32.4.2.0
Transportudgifter
32.4.8.0
Forsikringer
32.4.9.0
Øvrige tjenesteydelser

548,35
98,00
7.578,56
6.765,95
2.525,00
0,00
1.663,75
37.788,42
391,25

38
38.3.3.0
38.4.1.0
38.4.2.0

Undersøgelser og erhvervelser
Samllingens forøgelse
Adm. Tjenesteydelser
Transportudgifter

590,00
0,00
0,00

44
44.4.7.0

Konserveringer
Betaling til konserveringscenter

100.000,00
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25.000,00
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Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2016
% af budget
2016

Realiseret
2015

200.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
477.304,81 300.000,00
159,10
						
54
Anden formidlingsvirksomhed
54.2.6.0
Undervisningsmidler
0,00
0,00
54.2.9.0
Øvrige forbrugsvarer
8.281,22
5.000,00
54.2.9.1
Øvrige forbrugsvarer
15.215,32
5.000,00
54.4.1.0
Administrative tjenesteydelser
19.911,18
0,00
54.4.1.1
Markedsføring (App, annoncer mv.)
111.260,88
75.000,00
54.4.9.0
Øvrige tjenesteydelser
10.000,00
54.8.8.5
Købsmoms
31.619,07
0,00
186.287,67
95.000,00
196,09
						
57
Arkiv
57.2.1.0
Kontorartikler m.v.
9.597,37
2.000,00
57.2.2.0
Div. Personaleudgifter
3.053,40
0,00
57.3.1.0
Inventar
0,00
3.000,00
57.3.2.0
Bøger til arkiv
100,00
0,00
57.3.4.0
Maskiner, EDB udstyr mv.
7.718,20
5.000,00
57.3.7.0
Tekniske anlæg og installationer
0,00
5.000,00
57.4.1.0
Administrative tjenesteydelser
245,00
16.000,00
57.4.5.0
Håndværkerydelser
0,00
0,00
20.713,97
31.000,00
66,82

216.563,70
372,26
82.314,95
3.323,70
6.064,44
245.662,33
16.962,27
0,00
0,00
104.886,25
1.516,11
677.666,01

		
Konto
Udgifter
50
50.1.0.0
50.2.1.0
50.2.7.0
50.2.9.0
50.2.9.1
50.3.1.0
50.4.1.0
50.4.2.0
50.4.8.0
50.4.9.0
50.8.8.5

Udstillinger
Lønninger
Kontorartikler m.v.
Byggematerialer
Øvrige varekøb
Øvrige varekøb
Inventar
Adm. Tjenesteydelser
Transportudgifter
Forsikringer
Øvrige tjenesteydelser
Købsmoms

Realiseret		
31/12 2016

Budget
2016

283.208,65
5.190,00
2.459,35
5.473,50
58.163,09
12.043,59
40.475,04
39.624,81  
5.560,50
10.565,50
14.540,78

58
Administration
58.2.1.1
Kontorartikler m.v.
6.063,95
58.2.2.0
Diverse personaleudgifter
15.900,00
58.2.2.1
Mødeudgifter
1.602,27
58.3.1.0
Inventar
9.493,32
58.3.1.1
Inventar
30.700,42
58.3.4.1
Kontormaskiner, Edb-udstyr m.v.
60.292,98
58.4.1.0
Porto, tlf. gebyrer, kontingent m.v.
22.146,25
58.4.1.1
Administrative tjenesteydelser
27.114,92
58.4.2.1
Revision og anden assistance
42.000,00
58.4.5.1
Håndværkerydelser
13.607,57
58.4.8.0
Afgifter og forsikringer
8.192,41
58.4.8.1
Afgifter og forsikringer
37.476,65
58.4.9.0
Øvrige tjenesteydelser
3.505,00
58.4.9.1
Øvrige tjenesteydelser
500,00
58.8.8.5
Købsmoms
54.349,72
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332.945,46

8.000,00
40.000,00
8.000,00
0,00
15.000,00
40.000,00
25.000,00
65.000,00
70.000,00
30.000,00
6.200,00
0,00
10.000,00
4.000,00
0,00
321.200,00

1.245,00
6.449,82
2.406,71
5.000,00
87.087,48
22.373,55
124.562,56

1.514,60
4.171,60
578,66
0,00
30,00
3.383,00
17.052,30
26.730,16

7.484,01
18.750,00
25.901,72
0,00
8.230,12
8.805,10
24.753,00
68.608,97
55.900,00
25.345,65
6.288,34

103,66

61.757,65
17.742,50
55.832,47
385.399,53
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Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2016
		

Realiseret		
31/12 2016

60
60.2.9.0

Entre
Øvrige varekøb

112,30

70
70.4.9.0
70.4.9.1

Huslejeudgifter
Lejeudgifter
Lejeudgifter

108.257,94
0,00

72
82.2.9.0
82.2.9.1
82.3.1.1
82.4.9.1

Renteudgifter
Varekøb/Nedskrivning af varelager
58.125,97
Varekøb
23.314,02
Inventar
5.549,44
Øvrige tjenesteydelser
2.045,31
		

112,30

108.257,94

Budget
2016

% af budget
2016

Realiseret		
2015

5.000,00
5.000,00

2,25

1.295,30
1.295,30

0,00
0,00
0,00 		

180.896,08
11.250,00
192.146,08

5.000,00
15.000,00
0,00
0,00
20.000,00

445,17

796,25
14.518,75
7.750,68
4.188,87
27.254,55

Udgifter i alt		 7.326.119,35 6.900.500,00

106,17

7.753.751,23

5

89.034,74

Museum Vestfyn - regnskab 2016
Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2016
		
Konto
Indtægter
22
22.7.2.0
22.7.5.0
22.7.9.0
22.8.0.0

Personale
Løntilskud
Dagpengerefusion
Flexrefusion fra kommune
Flexrefusion fra stat

90
90.7.7.0
90.7.8.0

Tilskud fra kommuner
Tilskud fra kommune ordinært
Andre kommunale tilskud

Realiseret		
31/12 2016

Budget
2016

% af budget
2016

Realiseret
2015

0,00
129.399,00
1.229.352,05
543.832,53

0,00
12.906,00
100.000,00
80.910,00
1.100.000,00
1.193.216,62
550.000,00
566.753,01
1.902.583,58 1.750.000,00
108,72 1.853.785,63
							
28
Lokaler-ejendomme-friarealer
28.7.1.0
Lejeindtægter
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00 		
1.600,00
							
32
Samlingens forvaltning						
32.4.8.0
Forsikringer
15.965,99
10.000,00
7.692,50
15.965,99
10.000,00
159,66
7.692,50
						
57
57
Arkiv
57.9.7.1
Indtægter
40,00
0,00
0,00
40,00
0,00 		
0,00
							
58
Administration
58.4.3.0
Regulering afsat revision
4.500,00
0,00
0,00
58.7.2.0
Salg af produkter
0,00
0,00
178,00
58.7.9.1
Moms
24.751,33
25.000,00
23.659,68
58.9.7.1
Indtægter
53,20
0,00
120,00
29.304,53
25.000,00
117,22
23.957,68
					
60
Entreindtægter
60.7.3.0
Entre
259.815,00
275.000,00
200.700,00
60.7.5.0
Indtægt fra museumsklub
0,00
1.400,00
600,00
259.815,00
276.400,00
94,00
201.300,00
							
72
Renteindtægter
72.8.1.0
Renteindtægter
40,08
0,00
547,56
40,08
0,00 		
547,56
							
82
Kiosk- og cafeteriavirksomhed						
82.7.2.1
Varesalg
37.618,80
40.000,00
33.628,40
37.618,80
40.000,00
94,05
33.628,40

2.733.000,00
1.300.000,00

2.573.000,00
2.655.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
4.033.000,00 3.573.000,00
112,87 3.755.000,00
							
91
Ikke offentlige tilskud
91.7.9.0
Ass. Og omegns museumsforening
0,00
0,00
8.513,75
91.7.9.0
Diverse
590,00
0,00
691,00
590,00
0,00 		
9.204,75
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Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2016
		
Konto
Indtægter
99
99.7.6.0
99.7.8.0

Statstilskud
Ordinært statstilskud
Projekttilskud

Realiseret		
31/12 2016

1.214.958,00
51.000,00

Budget
2016

1.237.000,00
0,00
1.265.958,00 1.237.000,00

% af budget
2016

Realiseret
2015

1.226.355,00
204.000,00
102,34 1.430.355,00

Indtægter i alt 		 7.544.915,98 6.911.400,00

109,17

7.317.071,52

Udgifter i alt 			

106,17

7.753.751,23

2.007,31

-436.679,71

Resultat 2016 			
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7.326.119,35 6.900.500,00
218.796,63

10.900,00

Museum Vestfyn - regnskab 2016
Balance 1/1 - 31/12 2016
		
Aktiver
Konto

31.12.2016

31.12.2015

1.650.000,00
530.000,00

1.650.000,00
530.000,00

2.180.000,00

2.180.000,00

Frie aktiver
Varelager
Tilgodehavender
Debitorer
Forudbetalinger
Kassebeholdning
Danske Bank 3409-3409405665
Moms til gode

12.595,80
595.560,27
0,00
15.933,50
2.700,00
0,00
313,73

70.321,77
490.692,47
2.940,00

Frie aktiver i alt

627.103,30

567.393,24

2.807.103,30

2.747.393,24

2.180.000,00

2.180.000,00

2.180.000,00

2.180.000,00

Overført resultat tidligere år
Overført resultat dette år

-1.202.719,95
218.796,63

-766.040,24
-436.679,71

Fri egenkapital i alt

-983.923,32

-1.202.719,95

1.196.076,68

977.280,05

Kortfristet gæld
Fynske Bank 6850-1012287
Danske Bank 3409-3409405665
Skyldige feriepenge
Skyldig løn og beregnede feriepenge
Skyldig ATP og andre sociale ydelser
Varekreditorer
Forudbetalinger
Skyldig moms

1.091.920,58
112,60
18.464,66
270.351,05
25.986,82
159.490,91
44.700,00

1.301.975,56
0,00
6.456,13
276.642,94
26.605,16
158.352,44
0,00
80,96

Kortfristet gæld i alt

1.611.026,62

1.770.113,19

Passiver i alt

2.807.103,30

2.747.393,24

Båndlagte aktiver
13200
13400

Off. vurdering Østergade 57
Off. vurdering Ndr. Havnevej 19
Båndlagte aktiver i alt

14100
14200
14250
14300
10100
12105
19099

Aktiver i alt
Konto

2.700,00
739,00

Passiver
Egenkapital
Båndlagt egenkapital
Båndlagte ejendomme
Båndlagt egenkapital i alt
Fri egenkapital

Egenkapital i alt

11100
12105
15100
15200
15400
17000
17100
19099

Note eventualforpligtelser

Der er indgået samarbejdsaftale om udførelse af bevaringsopgaver. Aftalen er uopsigelig indtil 1. januar 2020. Museum Vestfyn forpligter sig i perioden til at betale et
årligt vederlag på TDKK 100. Museet har en samlet forpligtelse på TDKK 400 i aftalens løbetid.

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2016 for Museum Vestfyn.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet og bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Assens, den 22. maj 2017
Museum Vestfyn

Johan Møhlenfeldt Jensen
Museumschef

John Koppel

Ena Nørgaard

Lars Bisgaard

Tea Dahl Christensen

Formand

Næstformand
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Ingemann Jensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ledelsen for Museum Vestfyn
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Museum Vestfyn for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701
af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
og bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og
interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013. Vores ansvar ifølge disse
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.
Vi er uafhængige af museet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013 indarbejdet budgettal for
regnskabsåret som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse
nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og
bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere museets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold
vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere museet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end
at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller
samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•
		
		
		
		
•
		
		
•
		
•
		
		
		
		
		
		
•
		
		

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er 		
tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation
forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne
kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er
passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om museets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 		
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis,
der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
museet ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om
årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende
billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om
ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om
ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til bekendtgørelse nr.
1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge
relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af
sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj
grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvalt-
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ningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi
rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Odense, den 22. maj 2017
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lars Ove Hansen
Statsautoriseret revisor
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Museum Vestfyn
Regnskab for 2016 | CVR nr. 25 76 23 55 | Museums nr. 421 01
  
22.
28.
32.
38.
44.
50.
54.
57.
58.
60.
62.
70.
72.
82.

   
Personale
Lokaler – ejendomme, friarealer
Samlingens forvaltning m.v.
Undersøgelser og erhvervelser
Konservering
Udstillinger
Anden formidlingsvirksomhed
Arkiv
Administration
Entre
Betalinger for undersøgelser i henhold til kap. 8
Husleje, prioritetsrenter og -afdrag
Andre renter
Kiosk- og cafeteriavirksomhed
I alt konto 22 til 82

90.
91.
92.
94.

UDGIFTER

INDTÆGTER

5.315.500
619.700
57.300
600
100.000
477.300
186.300
20.700
333.000
100

1.902.600
16.000

29.300
259.800

108.300
18.300
89.000

37.600

7.326.100

2.245.300

Tilskud fra kommuner
Ikke-offentlige tilskud
Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd
Tilskud fra amtskommuner

4.033.000
600

I alt konto 90 til 94		

4.033.600

Statstilskud		
				
Totale udgifter og indtægter
7.326.100
				
Resultat (indtægter - udgifter)		

1.266.000

13

7.544.900
218.800

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2016 for Museum Vestfyn.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet og bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Assens, den 22. maj 2017
Museum Vestfyn

Johan Møhlenfeldt Jensen
Museumschef

John Koppel

Ena Nørgaard

Lars Bisgaard

Tea Dahl Christensen

Formand

Næstformand
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Ingemann Jensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
uden fremhævelse af forhold
Til ledelsen for Museum Vestfyn
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Museum Vestfyn for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016, der omfatter anvendt
regn-skabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse
nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og
bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
og bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange
og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.
Vi er uafhængige af museet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse
nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og
bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere museets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold
vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere museet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer
kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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•
		
		
		
		
•
		
		
•
		
•
		
		
		
		
		
		
•
		
		

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er 		
tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation
forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne
kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er
passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om museets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 		
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis,
der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
museet ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om
årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende
billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om
ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om
ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til bekendtgørelse nr.
1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse om museer mv. nr. 461 af 25. april 2013.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ærklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge
relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af
sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj
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grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere
herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Odense, den 22. maj 2017
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lars Ove Hansen
Statsautoriseret revisor
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Årsberetning
Indledning

2016 var endnu et spændende og resultatrigt år for Museum Vestfyn. 2016 var året, hvor museet
afsluttede den kvalitetsvurderingsproces, der var begyndt med kvalitetsvurderingen i 2011. Efter
et møde i Slots- og Kulturstyrelsen 11. april med bestyrelsesformanden og museumschefen, hvor
museet redegjorde for de seneste tiltag, meddelte styrelsen 12. april, at man anså processen for
afsluttet. Det var en stor og betydelig milepæl for museet.
1. januar 2016 tiltrådte den nye permanente bestyrelse, som endnu et led i overgangen til normal
og langsigtet drift. Samlingsrevisionen var også i 2016 en betydelig arbejdsopgave, men det publikumsvendte i form af udstillinger og anden formidling har også fyldt meget.
Museet er i 2016 på endnu flere områder blevet det relevante og aktuelle kulturelle centrum i
Assens Kommune, som det skal være.  
I løbet af året nåede vi en lang række milepæle, herunder, men ikke kun:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Museet har afsluttet kvalitetsvurderingsprocessen
Museet har fornyet sin kommunikation; blandt andet er der udarbejdet og trykt nye
tidssvarende brochurer for alle udstillinger
Vedligeholdelsen af museets bygninger er godt i gang
Der er produceret videnskabelige artikler
Frederik Ernsts Have er genskabt som Ernst anlagde den og er hver dag i sommeren åben
for publikum
I forbindelse med haveåbningen blev afholdt to koncerter med et let traktement af
lokale råvarer. Begge koncerter var udsolgt
Museets genstandssamling er næsten fuldstændigt gennemgået
Museet har et bredt samarbejde med børneinstitutioner, skoler og gymnasium
Museet indgår i samarbejder på tværs i kommunen
Udstillingen ”Dreyer – Liv og Landskab” åbnede på Dankvart Dreyers 200-års dag og
et katalog til udstillingen er udkommet. Udstillingen er bredt fagligt anerkendt og havde
næsten 3000 besøgende
Museets skoletjeneste har haft stor succes med projekter i forbindelse med udstillingen
”Dreyer – Liv og Landskab”
Museet har arrangeret ”Romvisninger”: Kombinerede omvisninger og romsmagninger i
samarbejde med Vinspecialisten i Assens og VisitAssens
Vi har generelt intensiveret samarbejdet med turisterhvervet i form af
oplevelsespakker osv.
Det historiske marked og Assens for fulde sejl var igen i år en stor succes. Museets tur
rundt i kommunen gav også i 2016 stor opmærksomhed

En vigtig grund til vi nåede så langt var, at alle medarbejdere, frivillige og bestyrelsen igen i år
har arbejdet meget hårdt og målrettet hele året; det kan vi være stolte af.
1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL
Museum Vestfyn er en selvejende institution med status som statsanerkendt museum. Ansvarsog virkeområdet omfatter Assens Kommune, hvor museet arbejder med nyere tids kulturhistorie.
Museum Vestfyn har i sit arbejde især fokus på egnens kulturmiljøer og landskaber, som de har
udviklet sig over tid, med henblik på at belyse det vestfynske områdes særlige karakteristika og
sætte disse i perspektiv i forhold til den generelle udvikling. Museet lægger i sit virke vægt på at
identificere den kulturarv, som er særegen for Assensområdet og Vestfyn med henblik på at sikre
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viden herom og medvirke til i rimeligt omfang at sikre dens bevarelse.
Pr. 1. januar 2016 havde museet afdelingerne Ernsts Samlinger, Toldbodhus,
og Willemoesgården. Assens Lokalharkiv drives som en selvstændig
afdeling af museet.
Som en del af fokuseringen af museets virksomhed var antallet af afdelinger blevet reduceret
i de foregående år. Pr. 31/12-2015 overtog Vestfyns Hjemstavnsforening ejerskabet af Vestfyns
Hjemstavnsgård. Dermed var den bygningsmæssige del af konsolideringen tilendebragt.
1.1 Samarbejde med interessenter på Vestfyn og i Danmark
Museet var igen i 2016 ansvarlig for den historiske del af arrangementet ”Assens for fulde sejl Historien er overalt” 27. juli.
Museet har haft samarbejde med Tobaksgaarden i forbindelse med foredrag i forbindelse med
udstillingen ”Dreyer - Liv og Landskab.”
Museet har haft samarbejder med mange skoler og daginstitutioner på Vestfyn. Dette er
nærmere behandlet under pkt. 5 formidling.
Museet er medlem af Assens Kommunes Bygningsbevarings- og arkitekturudvalg, der blandt
andet uddeler en årlig pris for god arkitektur i Assens Kommune, og indstiller til tilskud til
bygningsbevaring.
Museet er medlem af Kulturforum Assens, der har til formål at sætte kulturlivet i Assens Kommune på dagsordenen, at sikre professionalisme, kvalitet og nytænkning og at arbejde for synergi og en koordineret indsats på kulturområdet.
Museet er medlem af foreningen Historiskatlas.dk. Med foreningens egne ord: ”HistoriskAtlas.dk
er et website og en webapp med interaktive kort over Danmark med tusindvis af fortællinger om
alt fra fortidsminder og fredede bygninger til slagmarker og slotte”. Som en samlende platform
for formidling af stedbestemt information er museet gået aktivt ind i foreningen, hvor museumschefen er medlem af bestyrelsen.
Endvidere er museet medlem af Landsforeningen til bevaring af Foto og Film, som et vigtigt led
i museets arbejde med den store billedsamling. Her er museumschefen medlem af bestyrelsen.
Museet er endvidere medlem af Komiteen for Folkeuniversitetet i Assens.
Museet er bl.a. medlem af: Dansk ICOM, Organisationen Danske Museer, Museumstjenesten,
Kulturarv Fyn, Museumsforum Syddanmark og Museernes videncenter for digital formidling:
MMEx; i kraft af Assens Lokalarkiv er museet medlem af SLA og SLA-Fyn.
Endvidere deltager museet i Det digitale Indsamlingsnetværk og Industripuljen. Museet er
medlem af det nationale netværk omkring kapitel 8 arbejdet inden for nyere tid og er et aktivt
medlem af arbejdsgruppen. Herudover er museet medlem af Assens Handelsstandsforening. I
2016 blev museet medlem af Udvikling Assens.
Endelig er Museet repræsenteret i Arkivrådet i Assens og medlem af Repræsentantskabet for
Den selvejende institution Fælles Museumsmagasiner i Vejle.
1.2 Samarbejde med andre museer
Museet samarbejder gennem Kulturarv Fyn med en række fynske museer. Endvidere er museet
aktiv i Museumsforum Syddanmark.
Museum Vestfyn har bidraget aktivt til oprettelse af et nationalt netværk for bevaring af fysisk
kulturarv fra nyere tid i Danmark, efter Kapitel 8 i museumsloven. Museet er repræsenteret i
arbejdsgruppen.
På kap. 8 området har der været samarbejde med Odense Bys Museer i konkrete sager, herunder
er der i 2016 foretaget bygningsdokumentation af bygninger med sulekonstruktion som er ansøgt nedrevet.
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2.0 SAMLING, ARKIV, BIBLIOTEK
Samlingsrevisionen er fortsat i 2016. De meget store fysiske dele af
revisionen var i et vist omfang tilendebragt ved indgangen til 2016.
Der var imidlertid stadig et stort arbejde med at forbedre de enkelte registreringer, inddatere
nye data og ajourføre fotografier og øvrige oplysninger. Da museernes nye registreringssystem
SARA var planlagt til at skulle idriftsættes i 2016, blev arbejdet planlagt, så der kunne drages
fordel af de nye muligheder SARA ville tilbyde. Desværre er SARA blevet udskudt til 2017.
En del opgaver er derfor blevet udskudt til 2017. En omlægning af Slots- og Kulturstyrelsens
tilskudsstruktur og ansøgningsfrister betød, at museet i 2016 søgte og fik bevilliget 204.000 i
tilskud til afslutningen af samlingsrevisionen i kalenderåret 2017. Sideløbende er en række
museumsgenstande under udskillelse fra samlingen. Om dette, se pkt. 3.2.
I løbet af 2016 er der registreret 1035 genstande i REGIN, mens 3848 poster er blevet opdateret
med yderligere oplysninger, så de lever op til Kulturstyrelsens retningslinjer. 2821 genstandsnumre, der repræsenterer et betydeligt større antal genstande, er blevet overført til magasinerne
i Vejle. Disse tal understreger det store arbejde, der også i 2016 er lagt i samlingsrevisionen.
2.1 Udlån til andre institutioner
I 2016 har der ikke været udlån af genstande fra samlingen.
Museet har bidraget med billedmateriale til Våbenhistorisk Tidsskrift maj 2016, udgivet af
Våbenhistorisk Selskab.
Museet har endvidere bidraget med billedmateriale til Marianne Weigel og Linda Petersen:
”Fyn i de brølende Tyverne”, Historisk Samfund for Fyn.
2.2 Arkivet
Arkivet har til huse i foreningshuset Ramsherred 52 i Assens, hvor arkivet råder over to rum,
det ene med kompaktreoler. Det andet rum er indrettet som læsesal for besøgende og registreringsrum. Her er indrettet 4 PC-arbejdspladser med scannere, printer og forbindelse til museets
server og mailsystem.
Både registreringsarbejdet og publikumsbetjeningen forestås af et korps af frivillige, som igen i
2016 er forøget med flere nye medlemmer.
Assens Lokalarkiv er medlem af Arkivrådet i Assens Kommune med Tim Grejsen og Johan
Møhlenfeldt Jensen (der tillige er medlem af rådet som leder af Museum Vestfyn). Arkivrådets
hjemmeside betales og vedligeholdes af Museum Vestfyn. Hjemmesiden er meget statisk, men
da museet for år tilbage har indgået langsigtet kontrakt om driften, bliver siden først fornyet i
2017.
Arbejdet med indtastning af ældre registreringer i ARKIBAS fortsatte med forøget styrke i 2016,
ligesom tempoet i indscanning af billeder er forøget. I 2016 er mere end 3000 billeder indscannet.  I forbindelse med museets indmeldelse i Historisk Atlas er arbejdet med at finde materiale
til dette påbegyndt. Flere af de frivillige er således i gang med at producere artikler til sitet.
Arkivet har i 2016 været en uundværlig partner i arbejdet med at finde materiale til opbygningen
af museets udstillinger og den øvrige formidling.
Arkivet har åbent for personlig henvendelse tirsdag og torsdag kl. 10-13 samt første hverdagstorsdag i måneden kl. 17-19, Disse åbningstider har været en succes og fortsætter derfor i 2017.
Der er i 2016 behandlet ca. 85 skriftlige og 50 telefoniske henvendelser og forespørgsler, foruden
de ca. 55 personlige besøg.
2.3 Bibliotek
Museet har begrænset accession af fysiske tidsskrifter og bøger. I lyset af at nutidig litteratursøgning primært forgår på nettet, og at flere og flere ressourcer er tilgængelige elektronisk, er
det uomgængeligt for fremtidig forskning, at museet får adgang til de store mængder e-ressour-
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cer, der er tilgængelige gennem Det Kongelige Bibliotek. Museet deltager
derfor i det pilotprojekt omkring adgang til e-ressourcer, der er igangsat af
Slots- og Kulturstyrelsen.
Bøger indkøbes kun i det omfang, de er nødvendige for igangværende eller planlagte aktiviteter.
3.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER & FORSKNING
3.1 Erhvervelser
Der har ikke været aktiv indsamling af genstande i 2016. Museet har modtaget enkelte genstande
inden for områder, der er relevante for museets fokusområder og som supplerer de eksisterende
samlinger. I 2016 er accessioneret 9 genstande.
I forbindelse med den endelige nedlæggelse af Dansk Skolemuseums samlinger, har museet
hjemtaget en model af tørvegravning til formidlingsformål.
3.2 Udskillelse og kassation
I forbindelse med den fortsatte samlingsrevision er 1026 genstandsnumre i 2016 færdigudskilt
efter Kulturstyrelsens godkendelse. Samlingsrevisionen er nu nået meget langt, men der er som
nævnt endnu genstande under udskillelse. Processen fortsætter derfor i 2017, hvor den forventes
at være afsluttet. Dette er dog under forudsætning af, at museernes nye registreringssystem,
SARA, kommer i drift som planlagt i begyndelsen af 2017.
3.3 Undersøgelser, herunder Kapitel 8 arbejde
Som en konsekvens af museets øjeblikkelige satsninger i medfør af den vedtagne strategi, er
der i 2016 kun foretaget egentlige undersøgelser i forbindelse med Kapitel 8 arbejdet.
To sulebygninger er i denne sammenhæng blevet yderligere dokumenteret i samarbejde med
Assens Kommune. Kapitel 8 arbejdet er også i 2016 foregået i tæt og givende samarbejde med
Assens Kommune.
4.0 BEVARING
Som en konsekvens af samlingsrevisionen, er samlingen nu tilfredsstillende opbevaret.
Størstedelen af de ikke-udstillede dele af samlingen opbevares i fællesmagasinet i Vejle. Dataloggere er placeret, så de giver et tættere billede af klimaet i udstillinger og i de resterende magasiner. Der er klimamæssige udfordringer i Ernsts Samlinger og Toldbodhus. Der arbejdes på at
finde måder at forbedre klimaet.
4.1 Konservering
Konservatorerne har rådgivet og bistået ved pakningen og flytningen af genstande til magasin.
Konservatorerne har i 2016 især været beskæftiget med tilstandsrapporter og behandling af de
værker, der indgik i udstillingen ”Dreyer - Liv og Landskab”.
I 2016 trådte den nye samarbejdsaftale med Konserveringscentret i Vejle i kraft. Aftalen omfatter
et mindre fast beløb til konservering end den tidligere aftale. I de kommende år skal det overvåges, om dette beløb er tilstrækkeligt. Det har allerede i 2016 vist sig positivt, at museets magasiner nu ligger i forbindelse med konserveringscentret. Det betyder mindre fysisk håndtering,
og dermed mindst mulig risiko for genstandene.
4.2 Forebyggende konservering
I forbindelse med transport til magasinet i Vejle er alle relevante genstande frysebehandlet for at
standse eventuelle angreb af skadedyr.
4.3 Andele i fællesmagasiner
Museum Vestfyn har en andel i Center for Bevaring af Kulturarven, der ligger ved Vejle, og hvor
det er muligt at kombinere konserverings- og magasinløsninger. Efter rensning og pakning blev
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de første genstande overført til magasinet i Vejle i 2012. I 2016 er dette arbejde
fortsat: 2521 genstandsnumre, der repræsenterer et større antal fysiske genstande,
er overført til fællesmagasinet. Overflytningen er nået meget langt med udgangen
af 2016. De sidste overflytninger finder efter planen sted i 2017.
Som konsekvens af, at museet nu udelukkende anvender magasinet i Vejle, bruger vi meget
mere plads end den andel museet oprindelig erhvervede. Dette har i 2016 betydet en øget driftsudgift på mere end 100.000. Det undersøges derfor, om det er muligt og økonomisk rentabelt
at udvide museets ejerandel.
4.4 Bevaringsarbejde
Museets samarbejde med Assens Kommune om bevaring af væsentlige kulturværdier er blevet
forstærket og forbedret i 2016. Museet gennemgår ugentlig lister over ansøgning om bygge- og
nedrivningstilladelser. I 2016 har Museet kommenteret på i alt 9 sager. Derudover gennemgår
museet lokalplaner og forslag til nye. Dette arbejde er nu i faste rammer ved museumsinspektør,
ph.d., Ingrid Vatne og er yderligere styrket i løbet af 2016. To af sagerne i 2016 resulterede i dokumentation af nedrivningstruede bygninger (Frøbjergvej 69, Frøbjerg og Toftevej 8, Brylle).
Museet har i 2016 indgået i samarbejde med Assens Kommune om sikring af bevaringsværdier
vedrørende fremtidig anvendelse af Plumområdet. Dette samarbejde er et resultat af museets
kommentarer til museumslister i 2015.
Museet har endvidere afgivet fem høringssvar, hvoraf de tre er imødekommet, mens to sager
stadig er under behandling.
Herudover har museet behandlet henvendelser i 2016 vedrørende planer om kvinde-eg/tingsted
i Brylle samt om gentænkning af lapidarium ved Helnæs kirke.   
5.0 FORMIDLING
I 2016 har Museum Vestfyn vægtet en videreudvikling af samarbejdet med skolerne og at videreudvikle, kvalificere og skabe nye formidlingskoncepter. Museet har videreført samarbejdet med
Køng Idrætsfriskole samt indledt samarbejde med Ebberup Skole og Pilehaveskolen. Endvidere
har der været fokus på at nå nye målgrupper gennem inddragelse og gennem differentieret
formidling. Fokuseringen på skolesamarbejdet har bl.a. ført til et øget antal unge besøgende, nye
måder at formidle på, og formidling af nye aspekter af historien. Fokuseringen på inddragelse
har bl.a. ført til mere nuanceret formidling af historien med
hjælp af flere typer af kilder, og nye samarbejds- og formidlingskoncepter har bidraget til at nå ud til nye målgrupper.
Således har fokuspunkterne i 2016 bidraget til, at Museum Vestfyn er rykket i ønsket retning på formidlingsområdet; museet har
nået flere unge; museet har aktiveret større dele af kommunens
geografi i sin formidling; museet har bidraget til at knytte kulturhistorien til personberetninger og til publikums egne omgivelser og virkelighed; museet har samlet set medvirket til at
knytte en historisk vinkel til borgernes allerede eksisterende
interessefelter.
Museum Vestfyn åbnede derudover tre udstillinger/enheder i
2016, og en ekstra indsats for at markedsføre museet blev leveret
med det resultat, at alle udstillingssteder blev præsenteret gennem en brochure. Herudover blev der produceret en fællesbrochure om museet.  
Celledør til celle nr. 1 i
Assens gamle Arrest
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Brochurer til formidling

5.1 udstillinger
Museet arbejdede videre på udstillingsområdet i 2016. Det er en udfordring, at museet ikke råder over fleksible
lokaler, der let lader sig indrette til forskellige formål.  På trods af dette fortsatte museet
opbygningen af nye, tidssvarende udstillinger.
Toldboden - Assens gamle arrest - ny del af
udstillingen: ”Mennesket og havnen”
Udstillingen ”Mennesket og havnen” var fra åbningen
i 2015 tænkt dynamisk, dvs. at den løbende ændres,
således at den konstant er relevant for genbesøg. Som
et led i denne proces åbnede 18. marts 2016 en ny del af
udstillingen “Mennesket og havnen”. Denne del består af Assens gamle arrest fra det gamle
rådhus på torvet i Assens. Med denne åbning inddrog museet borgere i at fortælle historien
omkring arresten og sikre, at flere af historiens stemmer bliver hørt, når museet indsamler og
formidler kulturhistorie.
Udstillingen blev således åbnet af en tidligere indsat. Han har også bidraget både med beretninger om sine erfaringer med arresten og til genstandsindsamlingen vedrørende arresten.  
Herigennem har museet fortsat arbejdet med at inddrage borgerne og gøre historien relevant
og nærværende for borgerne.
I 2016 blev besøgstallet i udstillingen 1805. I takt med at tilbuddene til skoler udbygges i 2017,
forventes besøgstallet at stige.
Ernsts Samlinger
I Ernsts Samlinger fortsatte omvisningerne efter samme mønster som tidligere år med annoncerede omvisninger i perioden marts - oktober, og mulighed for at grupper kan forudbestille
omvisninger hele året på det tidspunkt, de ønsker.
Besøgstallet i 2016 var 269 omvisninger med i alt 1478 gæster. Dette er lidt lavere end 2015, og
mindre end ønskeligt. Det er indlysende, at det begrænser besøgstallet væsentligt, at man ikke
spontant kan besøge udstillingen. Vi overvejer løbende, om der kan findes måder at gøre det lettere for publikum at besøge udstillingen. En øget annoncering af de planlagte omvisninger, og
en større markedsføring af muligheden for særomvisninger relevante steder, ville formodentligt
kunne øge besøgstallet. Dette vil derfor blive iværksat i 2017.
Frederik Ernsts Have
30 juli åbnede den reetablerede Frederik Ernsts Have. Med sponsorat fra Vestfyns Museumsforening kunne der atter rinde vand i den italienskinspirerede fontæne centralt i haven. Haven
er genskabt efter Frederik Ernsts plan, baseret på fotografier af haven fra 1964. Haven har vakt
interesse hos mange, og den har udvidet museets spændvidde ved at knytte an til en aktuel interesse blandt rigtig mange danskere og turister. Blandt andet indgår haven i Det Danske Haveselskabs katalog over åbne danske haver. I 2016 besøgte 1711 personer haven. I dette tal er ikke
medregnet deltagere i omvisninger.
Koncerter i Frederik Ernsts Have
I anledning af åbningen af den renoverede Frederik ErnstsHave afholdt Museum Vestfyn 30. juli
2016 to koncerter, efterfulgt af et let traktement fra lokale producenter. Programmet bestod af:

23

· Velkomstbobler fra Agger Vin fra Ungersbjerge ved Helnæsbugten.
· Velkomst ved Museumsforeningens formand John Koppel, museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen og museumsinspektør Tea Dahl Christensen, der har stået for renoveringen.
· Koncert ved baryton David Kragh Sørensen akkompagneret på piano.
· Italienske delikatesser fra Hosteria Emiliana på Helnæs med en lækker rosé fra Agger Vin.
· Afslutning.
Baryton David Kragh Sørensen har baggrund
som Syngedreng i Assens, og er konservatorieuddannet. Aftenen stod helt i Frederik Ernsts
tegn. Frederik Ernst var en dygtig sanger, og
repertoiret denne aften var valgt blandt de
værker, sølvvarefabrikantens selv har fremført
Udstillingen om sølvvarefabrikanten i fabrikkens gamle butikslokaler i Østergade 57, der
blandt andet viser en samling af julekort og
breve til Frederik Ernst blev fortsat i 2016.
Koncert i haven
Denne udstilling kan nu ses både i forbindelse
med omvisning i Ernsts Samlinger og når der er åbent i Frederik Ernsts Have.
5.2 særudstillinger
Dreyer -Liv og Landskab
13. juni 2016 åbnede udstillingen “Dreyer -Liv og Landskab” i Willemoesgårdens stueetage.
Udstillingen er planlagt og kurateret i samarbejde med Assens Kunstråd, Kunsthistoriker
Suzanne Ludvigsen og kunsthistoriker Sine Krogh. Udstillingen udfordrede kunstformatet
ved at fremhæve de kulturhistoriske fortællinger, som både blev formidlet i udstillingen og i
byrummet via formidlingsformer som byvandringer og historisk event. Udstillingen har nået
et nyt publikum, hvor især unge har fundet personberetningerne som knyttes til Dreyer og
Jerichau spændende.
Til udstillingen “Dreyer – Liv og Landskab” fik museet underskudsgaranti fra Assens Kommune.
Dels 50.000 fra Kultur- og Fritidsudvalget, dels 150.000 fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Det er vi meget taknemmelige for. Uden disse havde udstillingen ikke kunnet realiseres i den
form den fik. På trods af et højt besøgstal på 2698 endte udstillingen med et økonomisk underskud, der kun delvis kunne dækkes af garantierne. Samlet set var udstillingen imidlertid en stor
succes, der har været med til at placere Assens på landkortet.
5.3
Anden formidling
Som en del af museets strategi arbejder vi på
at være til stede overalt i det kulturelle landskab. I den forbindelse har vi i 2016 igangsat
flere nye tiltag. Blandt disse skal nævnes:
Booking-tilbud: Romvisning
Romvisning blev udviklet som et produkt, der
kunne bookes på forhånd. Det blev udviklet
i et samarbejde mellem Vinspecialisten og
Romvisning
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Museum Vestfyn. Kombinationen af museets
omvisning i den gamle toldbod efterfulgt af
romsmagning og fortællinger om rommens historie, serveret i de passende omgivelser, skabte,
gennem fire onsdage i sommermånederne,
en helt særlig oplevelse for deltagerne.
Formidling i byrum: Lygtevandring
Fra midten af november måned og frem til
julelukningen kunne Museum Vestfyn tilbyde
lygtevandringer i Assens ældste gader, hvor
formålet var, gennem fortællinger og brug af
deltagernes forestillingsevne, at befolke byLygtevandring
ens huse og gader med personligheder, som
tidligere har været del af gadebilledet. Den
kolde oplevelse i gaderne blev kontrasteret med en samlingsstund med lyset som særlig omdrejningspunkt i Willemoesgården. Lygtevandringen lagde vægt på at skabe erfaring omkring
lysets forskellige funktioner, så publikum oplever lyset, frem for at dette kun indgår som fortalt
viden.  
Reformationsjubilæet 2017
Museet er aktiv i forberedelserne til reformationsjubilæet 2017 og sidder i Fyns Stifts reformationsjubilæumsudvalg. Museet er også involveret i forberedelse af aktiviteter i Assens i provstiets regi.
Modstrøm
Museet er involveret i forberedelserne til projekt Modstrøm. Modstrøm er et innovativt kunstog kulturprojekt på Fyn og øerne, som blev søsat af Kulturregion Fyn i 2016 i samarbejde med
en række kulturaktører på Fyn, herunder Kulturarv Fyn. Projektet har til formål at vise det kreative potentiale, som Fyn og øerne rummer, samt at skabe en debat om områdets kulturelle og
kulturhistoriske værdier og kvaliteter. Projektet skal generere liv på forladte og uudnyttede
steder i de ni kommuner, der tilsammen udgør Kulturregion Fyn.
Museet har foreslået Assensbanen som ”sted” i Assens kommune, da dette på fremragende
måde vil kunne binde kommunen sammen. Samtidig er det et område, hvor museet har meget
lidt materiale. Projektet vil derfor kunne få langtidsværdi for museet, ved at være anledning til
indsamling både af genstande og erindringer.
Oplæg ved museets medarbejdere:
Oplæg om Nationalt Netværk for kap 8 ved Nyere Tids Netværksmøde i Den Gamle By:
01.02.2016.
Oplæg på ODMs årsmøde 14 og 15 .nov.2016: Tea Dahl Christensen; om samarbejde med
erhvervslivet.
Oplæg på ODMs årsmøde 14 og 15 .nov.2016: Ingrid Vatne; om samarbejde med skoler og
kunstnere.
Oplæg af Ingrid Vatne på Kulturmødet på Mors, 24. aug. 2016; om samarbejde mellem kulturinstitution, kunstner og skole.
5.4 Omvisninger, foredrag og lignende ved Museet:
I Ernsts Samlinger har Museets medarbejdere gennemført 269 omvisninger.
I udstillingen ”Dreyer – Liv og landskab” har museumsinspektør Ingrid Vatne holdt omvisning
hver onsdag eftermiddag. I alt 29 omvisninger.
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5.5 Hjemmeside mv.
Museets hjemmeside er fortsat blevet ændret i det omfang det
har kunnet lade sig gøre inden for rammerne af det nuværende
system. Det bagvedliggende system, som vi har betalt for til ind
i 2017, er proprietært og anvendes kun af denne leverandør. Systemet tillader ikke, at vi kan
opbygge en fuldt tidssvarende hjemmeside. Der udføres derfor kun nødvendige opdateringer,
mens en ny hjemmeside planlægges til 2017. Det var oprindeligt planlagt at forny hjemmesiden
i 2016, men blandt andet i konsekvens af usikkerheden om museernes nye registreringssystem
SARA, hvor vi håber at kunne integrere adgang til museets samlinger, er den nye hjemmeside
udskudt til 2017.
I 2016 havde hjemmesiden 6.999 unikke brugere; dvs. 19 unikke brugere pr. dag. Det er en stigning i forhold til 2015 og må betragtes som tilfredsstillende i betragtning af hjemmesidens
relativt statiske karakter.
Museets facebookprofil bliver i højere og højere grad brugt som kanal til kontakt med museet.
Vi har nu over 400 følgere. Facebook bruges også som en af museets PR-kanaler. De fleste
opslag i 2016 er set af ca. 300 mennesker, med 2659 som rekorden. Der er tale om en betydelig
stigning i det gennemsnitlige antal seere af de enkelte opslag. Vi får også mange positive
tilbagemeldinger, hvilket gør, at vi fortsætter aktiviteten i 2017.
Museet har i 2016 oprettet en profil på Instagram, hvor vi har mere end 250 følgere. Vores tilstedeværelse kræver ikke den store indsats, og er med til, at vi hurtigt kan kommunikere det
der sker på museet. Vi fortsætter derfor også denne kanal i 2017.
5.6 Omvisninger og foredrag uden for Museet
Folkeuniversitetet i Assens afholdt tre foredrag i forbindelse med 200 års jubilæum for Dankvart
Dreyer og Jens Adolf Jerichau:
September: Foredrag ved Ellen Egemose, Brandts - Museum for kunst og visuel kultur.
Oktober: Foredrag ved Sine Krogh, Kunsthistoriker.
November: Foredrag ved Suzanne Ludvigsen, Kunsthistoriker.
Tea Dahl Christensen: ”Rådhusets historie”. Sted: rådhussalen i det gamle rådhus, Assens. Tidspunkt: 15.jan. 2016
Ingrid Vatne: foredrag om Dankvart Dreyer. Sted: Granly, Assens. Tidspunkt: 14. Okt. 2016
Ingrid Vatne: foredrag om brugen af lyd i formidling. Sted: Odense Bys Museum, Odense. Tidspunkt: 11.nov. 2016.
5.7 Undervisning
Formidling rettet mod skoler: samarbejde og udvikling af forløb.
”Hvor kommer jeg fra?”
Museet videreførte i 2016 samarbejdet med Køng Idrætsfriskole og HistorieLab - Nationalt
Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling om formidlingsforløbet: ”Hvor kommer jeg
fra?”. Formidlingsforløbet henvender sig til 5-7 kl. Forløbet har haft stedsidentitet som fokus og har taget
udgangspunkt i at knytte museets samling af malerier
af det vestfynske landskab til formidling af egnens
kulturværdier. Samarbejdet har dannet erfaringer
som har skabt grundlag for andre skole-museumssamarbejder, eksempelvis i forhold til samarbejde med
Ebberup Skole. Projektets aktiviteter foregik i januar
måned.
Ebberup skole i Dreyers fodspor

26

I samarbejde med Køng Idrætsfriskole blev udvalgte formidlingsformater
afprøvet, hvor byvandring, historiekuffert og dramatisering blev knyttet sammen.
Forløbets enkeltdele og sammensætning blev testet og evalueret. Disse aktiviteter
foregik i september-oktober.
”I Dreyers Fodspor”
Pilotprojektet ”I Dreyers Fodspor” var et af 9
projekter støttet af Kulturens Laboratorium,
som er et samarbejde mellem Kulturregion
Fyn og Aalborg Universitet, Institut for Filosofi
og Læring.
I samarbejdet indgik 2. kl. ved Ebberup Skole,
kunstneren Christian Elovara Dinesen og
Museum Vestfyn. Projektet havde til hensigt,
dels at udforske Dankvart Dreyers motiver fra
Formidling i Dreyer - Liv og Landskab
Vestfyn med det aktuelle kulturlandskab gennem workshoppen ”I Dreyers Fodspor”, dels at
anvende kunstens læringspotentiale i formidling. Projektets produkter indgik som elementer
i udstillingen ”Dreyer -Liv og Landskab” og bidrog til at stille skarpt på udstillingens pointer
omkring forskellige måder at opleve landskab på. På denne måde kom de således alle besøgende til gode. Projektets aktiviteter foregik i foråret 2016. Projektet er efterfølgende blevet
præsenteret og videreformidlet bl.a. på Kulturmødet på Mors i august og på ODM’s årsmøde
i Vejle i november.
Kultur i børnehøjde
Kultur i børnehøjde er et samarbejde mellem Pilehaveskolen, Assens Folkedansere, Musikskolen, korleder og organist i Assens, Finn Pedersen og en række frivillige. Samarbejdet blev
igangsat med henblik på at eleverne i 2017 skal opføre en forestilling med Assens lokale historie som udgangspunkt. Aktiviteterne i 2016 har omfattet besøg på skolen med historiekufferten, hvor 5 klasser er blevet introduceret for hver deres emne. Projektet er støttet af Assens
Kommune.
5.8 PR-virksomhed
Gennem hele 2016 har Museum Vestfyn leveret digitalt nyhedsbrev hver tredje måned til ca.
150 abonnenter.
Derudover har der været Facebook-opdateringer minimum 2 gange om ugen. Både Instagram
og Facebook er blevet brugt til at markedsføre museets aktiviteter.
Til sommersæson 2016 fik Museum Vestfyn produceret fire brochurer; en til hvert udstillingssted og en, der samlede museets alsidige profil.
I slutningen af året påbegyndtes arbejdet med en samlet
brochure for museets udstillingssteder, inkl. aktivitetskalender og åbningstider for alle udstillinger. Denne
brochure vil blive trykt i 15.000 eksemplarer og uddelt til
alle relevante steder på Fyn og udvalgte steder nationalt.
Tv-skærmen i vinduet mod Østergade er benyttet til løbende formidling af museets udstillinger og aktiviteter.
Museum Vestfyn var emne for en 20 minutters udsendelse på TV2-Fyn i maj måned, hvor Haven, Ernsts Samlinger og “Mennesket & havnen” blev fremhævet.
Ingrid Vatne deltog i en debat på programmet Kulturambassadørerne på TV2-Fyn 12. oktober 2016.
Optakt til Assens for fulde sejl.
Sanggaardsplads, Aarup
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Museet har i 2016 fortsat den
forøgede generelle markedsføring. I forbindelse med
udstillingsåbningen
i Willemoesgården blev der
annonceret i dag- og ugeblade. Endvidere havde
Rebslagning på havnen
Museet annoncer i Tobaksgaardens husstandsomdelte blad og de lokale turistbrochurer og -plakater.
5.9 Events
Museet var tovholder på det historiske marked på torvet og på havnen som del af arrangementet
”Assens for fulde sejl - Historien er Overalt” 27. juli 2016, i forbindelse med ”Fyn rundt for bevaringsværdige skibe.”
I 2016 blev fortællinger fra udstillingen “Dreyer - Liv og Landskab” gjort levende i byrummet ved
hjælp fra børne- og ungdomsteateret Lirekassen. Gamle sanglege og rebslagning med efterfølgende sjippeaktivitet var indslag på Museet, som opfølgning på Museum Vestfyn og Lirekassens tur rundt i kommunen som optakt til Assens for fulde sejl. Eventen var en stor succes med
flere tusinde deltagere.
Museet planlægger derfor at gentage arrangementet i 2017, hvis finansieringen falder på plads.
5.10 Museumsbutik
For at øge omsætningen i de to museumsbutikker, fik vi produceret mere souvenirprægede ting.
Da der ikke er særskilt bemanding i butikkerne, og derfor ikke er personaleomkostninger, fortsætter vi aktiviteten og afsøger mulighederne for at øge omsætningen. Varelageret er i 2016 blevet
nedskrevet til forventet handelsværdi.
6.0 BYGNINGER, HAVER OG ANDRE
AREALER
Falck tjekkede brandudstyr på Ernst Samlinger den 20. april og Willemoesgården den 29.
februar 2016. Brandalarmanlægget på Ernsts
Samlinger blev inspiceret af RMG-Inspektion
15. juni.
6.1 Bygningsvedligeholdelse
Museets alarmsystemer er blevet opgraderet
i forbindelse med skift af leverandør.  Dette
Facaderenovering af Willemoesgården
giver mulighed for at fjernbetjene alarmerne og
mulighed for at de enkelte medarbejdere har individuelle koder, hvilket er med til at hæve sikkerheden.
Willemoesgården
I slutningen af 2016 er taget og facaden mod gaden blevet repareret af Assens Kommune, efter
den undersøgelse som blev foretaget i 2015 af arkitekt Lars Nyland. Som en del af dette er facaden
blevet afrenset og bindingsværk udbedret, herunder de rådskader der blev konstateret i udskuddet mod gaden. Efter farveundersøgelser ved Nationalmuseet er facaden opmalet, inklusive vinduerne. Resultatet er meget overbevisende, og bygningen fremstår meget indbydende.
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Ernsts Samlinger
Taget på bygningen mod Østergade har i en årrække været utæt op mod de
tilstødende bygninger. Dette er i løbet af året blevet udbedret. Der er stadig vandskade på en væg
i udstillingen. Dette vil først blive udbedret i 2017. Vedligeholdelse af vinduerne er fortsat, men
der mangler en del. Dette arbejde fortsætter derfor i 2017. Det meget gamle elektriske system i
den oprindelige lejlighed kræver stadig vedligeholdelse, og det skal overvejes, om en total udskiftning er den bedste løsning på længere sigt.
Toldbodhus
Nogle af de lokaler der ikke indgår i udstillingen ”Mennesket og havnen” er blevet istandsat til
brug i formidlingssammenhænge. Der er herudover i 2016 kun udført almindelig vedligeholdelse
på bygningen. Inden for en kortere årrække skal hele bygningens facade genpudses. Dette er et
betydeligt arbejde, som vil kræve flere midler end museet umiddelbart kan frigøre i den daglige
drift.
6.2 Udendørsarealer
Det er lykkedes at få lukket vejforløbet umiddelbart uden for Toldboden. Dette giver meget bedre
muligheder for at afvikle formidlingstiltag i forbindelse med udstillinger og arrangementer.
Frederik Ernsts Have er blevet retableret. Med sponsorat fra Vestfyns Museumsforening kunne
der atter rinde vand i den italienskinspirerede fontæne centralt i haven. Haven er genskabt efter
fotos fra 1964. Det har betydet en stærkt forøget anvendelse af haven, da den er åben for publikum
på forud annoncerede tidspunkter. Haven har vagt interesse hos mange, og den har udvidet museets spændvidde ved at knyttes til en aktuel interesse blandt rigtig mange danskere og turister.
6.3 Ejerforhold mm.
Der er ikke sket ændringer i museets ejerforhold i 2016.
Museet har i konsekvens af samlingsrevisionen lejet større arealer i fællesmagasinet i Vejle, med
deraf følgende huslejeudgifter, som ikke var medtaget i budget for 2016, da omfanget og kvadratmeterpris ikke var kendt på daværende tidspunkt.
7.0 FORSKNING
Museet arbejder videre efter linjerne i forskningsplanen for årene 2015-18. I 2016 har museet
fortsat arbejdet i de netværk og samarbejder, der er igangsat i 2015. De bliver nærmere behandlet
herunder. Af andre forskningstiltag i 2016 kan nævnes:
Færdiggørelse af ph.d afhandling og fokus på helte
Museumsinspektør Tea Dahl Christensen færdiggjorde sin ph.d. afhandling: ” Den danske soldaterhelt : Heroisering af soldaten i nutidige kommemorative praksisser” bl.a. støttet af en bevilling på 51.000 fra Slots- og Kulturstyrelsen. Afhandlingen vil i 2017 danne baggrund for en udstilling og formidlingsindsats om helte med Peter Willemoes og andre helte fra Assensområdet som
eksempler.
Frederik Ernsts breve
Som første led i en nærmere beskæftigelse med samlingen af breve til Frederik Ernst er en sortering og kategorisering af brevene ved frivillige på museet sat i gang. Dette arbejde skrider dog
langsomt frem, da der kun er få ressourcer til det ret store arbejde. En egentlig videnskabelig
beskæftigelse med brevene kan tidligst gå i gang i 2017.
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Toldboden i Assens
Arbejdet med bearbejdning af det materiale der er blevet indsamlet om Toldboden
i Assens gik i gang i 2016. Den artikel, der med baggrund i arkivundersøgelserne og iagttagelserne i forbindelse med istandsættelsen af bygningen, skal udkomme i et værk sammen med
artikler om andre fynske toldsteder, og som var planlagt til 2016, er udskudt til 2017.
Samarbejde med Køng Idrætsfriskole og
HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling
Samarbejdet er fortsat i 2016. Her fokuseres på at sætte den lokale stedsidentitet på dagsordenen
og dermed bidrage til at børn og unge i Assens Kommune får skabt en identitet, hvor kulturhistorien i deres lokalområde får en betydning.
I projektet bygger Museum Vestfyn på igennem praksis at undersøge formidlingsforløbet med
udgangspunkt i tre iagttagelsesbærende begreber: Iagttagelse, genkendelse og udfoldelse. Projektet knytter an til behovet for øget og yderligere kvalificering af samarbejdsformer, kvalificering og
videreudvikling af formidlingsformater og modning af nyt forskningsmæssigt fokus på emner om
bl.a. kulturlandskabet/forhold mellem by og land.
Deltagelse i netværk for universitet og museer, AU
Netværkets formål er at synliggøre eksisterende samarbejder, skabe synergi mellem eksisterende
museumssamarbejder, udveksle erfaringer omkring samarbejdsflader inden for forskning, forskeruddannelse, uddannelse og videndeling, samt at skabe en platform for nye samarbejder nationalt
og internationalt.
Museologisk forskningsgruppe, AU
Center for Museologi ved Aarhus Universitet er tovholder på forskningsnetværket, hvor museer
og forskningsstuderende mødes vedrørende museologiske forskningsfaglige interesseflader.
Formen er møder, hvor oplæg fra en af medlemmerne efterfølges af diskussion. Formålet er at
diskutere egen produktion (udstillinger, andre formidlingstiltag/artikler, mm) i et fagfoum, som
forbinder museer og universitet.
TAKE PART - Forskningsnetværk om kulturel deltagelse
Museum Vestfyn indgår i netværket med henblik på at kvalificere vore egne formidlingstiltag
yderligere. Forskningsprojektet skal styrke forskning i kulturel deltagelse, og bygger på samarbejde mellem forskningsmiljøer på danske universiteter og kulturforskningsinstitutioner og mellem teoretisk og praksisrettet forskning. Netværket skal knytte stærkere bånd mellem de forskellige forskningsmiljøer, herunder mellem universiteterne og de kulturforskningsinstitutioner, som
konkret arbejder med at skabe nye deltagelsesbaserede oplevelses-, kommunikations og beslutningsformer.
Her bliver Museum Vestfyn en af flere kulturinstitutioner, hvis formidlingsforløb danner casemateriale til brug for forskning inden for netværkets fokus på deltagelseskultur. Museet bidrager
gennem oplæg på netværksseminar samt artikler til antologier og tidsskrifter. (Netværket er
initieret af Institut for Æstetik og Kommunikation, AU)
Kulturens Laboratorium
Museum Vestfyn indgår i Kulturens Laboratorium, som er et projekt, hvor lærere, kunstnere og
kulturinstitutioner samarbejder om at udvikle undervisningsforløb for fynske skoleklasser. Undervisningsforløbene bliver tværfaglige og tværæstetiske, da de kunstnere og kulturinstitutioner, der
indgår i samarbejdet med skolerne, repræsenterer forskellige kunstgenrer. Forløbene planlægges,
udvikles og afprøves af de deltagende parter ude på skolerne. En del af undervisningen vil foregå
på kulturinstitutionen og dermed imødekomme folkeskolereformens krav om den åbne skole.
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Alle undervisningsforløb skal tilpasses fælles mål. Museet indgår i den forskningsmæssige dokumentation og evaluering som led i videreudvikling af
kulturens laboratorium.
7.1 Publikationer
I 2016 har Museets medarbejdere publiceret følgende:
Dahl Christensen, Tea: Den danske soldaterhelt: heroisering af soldaten i nutidige kommemorative praksisser: Ph.d.-afhandling, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet Dahl
Dahl Christensen, Tea: The Figure of the Soldier: Discourses of Indisputability and Heroism in a
New Danish Commemorative Practice, i Journal of War & Culture Studies, Volume 8, 2015 - Issue
4, online publicering: 05 Feb 2016, pp 347-363
Dahl Christensen, Tea og Møhlenfeldt Jensen, Johan: “From private collection to public museum
within a decade. A Danish collection in a private flat”, i Estuco, revista de estudios y commicaciones del Museo Cerralbo, no. 1., 2016, pp. 12-33
Museum Vestfyn: Dreyer – Liv og Landskab, (Udstillingskatalog), 2016. ISBN: 978-87-91397-05-9
Hand-out: Genoptryk af Henning Jørgensens kronik i Fyns Stiftstidende 13. juni 2016: “Dreyer
genovervejet”.
8.0 INVENTAR & MATERIEL
8.1 Kontorinventar og andet teknisk udstyr
Der har i 2016 ikke været store investeringer i kontorudstyr. Museets internetforbindelse mellem
administrationen og lokalarkivet har været en udfordring, idet det har været vanskeligt at opnå
tilstrækkelig hastighed til at arbejdet kunne foregå effektivt. Forbindelsen er derfor ændret til en
hurtigere. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, vil en fiberforbindelse blive etableret i 2017.
Museets server er meget gammel og styresystemet serviceres ikke længere. Der er derfor i slutningen af 2016 påbegyndt udskiftning af server mv. Dette arbejde fortætter ind i 2017.
8.2 Magasinindretning og udstyr
Museet har nu kun museumsgenstande i udstillingslokalerne og i magasinerne i Østergade 57
og i Fællesmagasinet i Vejle. Klimaovervågning med dataloggere er etableret i alle udstillinger
og egne magasiner.
9.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION
Den centrale begivenhed i 2016 har været den formelle afslutning af Slots- og Kulturstyrelsens
kvalitetsvurderingsproces, der startede i 2011. 12. april 2016 skrev Slots- og Kulturstyrelsen
således til museet:
Afslutning på kvalitetsvurdering 2011
Slots- og Kulturstyrelsen har den 10. april 2016 modtaget Museum Vestfyns skriftlige opfølgning på kvalitetsvurdering 2011. Opfølgningen ligger i forlængelse af tidligere opfølgninger på kvalitetsvurderingen.
Den 11. april 2016 holdt Slots- og Kulturstyrelsen et dialogmøde med Museum Vestfyn om status for museets
opfølgning på kvalitetsvurderingen.
Styrelsen konstaterer, at museet har fulgt tilfredsstillende op på kvalitetsvurderingens anbefalinger, og er
nået langt i implementeringen heraf. Slots- og Kulturstyrelsen godkender derfor museets opfølgning på
kvalitetsvurdering 2011. Vi takker for et godt samarbejde i hele forløbet og afslutter hermed kvalitetsvurderingsprocessen for denne gang.
Venlig hilsen
Lise-Lotte Bjerre
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I forlængelse af dette er museet fortsat med at arbejde efter de retningslinjer
der er lagt i strategien ”Historien er Overalt”, og de formidlings- og forskningsplaner, der er udarbejdet i sammenhæng med strategien. På det samlingsmæssige område er der
også i 2016 lagt et stort arbejde i at sikre fremdriften i samlingsrevisionen. Samtidig er museets
rutiner og arbejdsgange løbende blevet tilpasset de nye forhold for at sikre en optimal ressourceudnyttelse.
9.1 Vedtægter
Der trådte nye vedtægter i kraft pr. 1. januar 2016. De markerer overgangen til ordinær drift for
Museum Vestfyn. Der er ikke sket ændringer i vedtægterne i 2016. De gældende vedtægter er
tilgængelige på Museets hjemmeside.
9.2 Bestyrelse
En ny, ordinær bestyrelse tiltrådte pr. 1. januar 2016. Den består af fem medlemmer, de fire udpegede iflg. vedtægterne, det femte udpeget af de fire medlemmer, efter indstilling fra museets
ledelse. De fire udpegede er:
Ena Nørgaard (Assens Kommune) (næstformand)
Ingemann Jensen (Arkivrådet)
John Koppel (Vestfyns Museumsforening) (formand)
Tea Dahl Christensen (medarbejderrepræsentant)
Efter indstilling udpegedes som det femte medlem Lektor, ph.d. Lars Bisgaard, SDU
9.3 Foreninger, virksomheder og fonde
Museet har i 2016 modtaget hjælp og støtte fra Vestfyns Museumsforening.
9.4 Forsikringer
Museets forsikringsforhold er ikke ændret, bortset fra sædvanlige pristalsreguleringer og lignende
samt tilretninger som følge af ændrede bygnings- og udstillingsforhold.
10.0 MUSEETS PERSONALE
Der er ikke sket ændringer i det faste personale i 2016.
10.1 Fast personale:
I 2016 bestod det faste personale af:
Arvid Aaskoven (museumsassistent)
Bettina Kewin (bogholder)
Dorte Nielsen (registrator)
Ewa Larsen (museumsassistent)
Ingrid Vatne (museumsinspektør)
Jan Nielsen (museumsassistent)
Johan Møhlenfeldt Jensen (museumschef)
Leila Nykjær (teknisk servicemedarbejder)
Lone Bach Nielsen (kommunikationsmedarbejder)
Margit Damkjær Schmidt (museumsassistent)
Rudi Thomsen (museumsassistent)
Tea Dahl Christensen (museumsinspektør)
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10.2 Midlertidigt ansatte i 2016
Jeppe Jøhn Hørsholm (museumsinspektør)
Niels Porsmose (museumsinspektør)
Thomas Stordal Phillipsen (museumsinspektør)
Sine Krogh (museumsinspektør)
10.3 Timelønnet personale
Doris Vestergaard (omviser)
Dorte Jensby (kustode)
Ellen Ravn (omviser)
Elly Bruns (omviser)
Erna K. Jeppesen (omviser)
Gunilla Borre (omviser)
Jonna Hein (omviser)
Kirsten Rasmussen (omviser)
Mads Brysting Sørensen (studentermedhjælp)
Nikolaj L. Klinting (studentermedhjælp)
Thomas Bleses (studentermedhjælp)
Peter Bo Blanner (studentermedhjælp)
Martin Jensby (studentermedhjælp)
Thomas Kragh (studentermedhjælp)
Laura Klingenbjerg Staugaard (studentermedhjælp)
10.4 Frivillige
Museet har fået uundværlig opbakning fra frivillig arbejdskraft i 2016. Som det kan ses, er antallet
af frivillige øget kraftigt i år. De frivillige bemander blandt andet arkivet, og er herudover aktive i
en lang række sammenhænge. Uden de frivillige kunne vi ikke opretholde det aktivitetsniveau vi
har. De frivillige udgør endvidere en meget værdifuld forbindelse til alle dele af kommunen.
Beth Døssing
Britta Christensen
Erlan Johansen
Eva Rasmussen
Gert Larsen
Jens Haugaard
Ole Hansen
Ove Hougård Pedersen
Tim Grejsen
Preben Heide
Jørgen Josephsen
Henrik Lund
Else Larsen
Marie-Louise Hansen
Tove Sørensen
Pia Halsted

Frivillig
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11.0 MUSEETS ØKONOMI
Regnskabet for 2016 viser indtægter på 7.544.915DKK mod budgetteret
6.911.400DKK og udgifter på 7.326.119DKK mod budgetteret 6.900.500DKK.
Museet har således formået at skaffe ekstra indtægter på mere end 600 tkr i forhold til budgettet.
Denne forøgede aktivitet modsvares af øgede udgifter på lidt over 425 tkr. Resultatet er et overskud på 218.796DKK mod et budgetteret overskud på 10.900DKK. Overskuddet skyldes desværre
ikke en egentlig positiv drift, men at nogle udgifter ikke er blevet afholdt i 2016 som planlagt.
Det drejer sig blandt andet om en stærkt nødvendig udskiftning af museets server og ændringer
i regnskabssystemet. Dette er blevet påbegyndt, men endnu ikke færdiggjort. Hertil kommer en
fornyelse af museets hjemmeside, som er udskudt til 2017.
Driftsregnskabet for 2016 udviser samlede indtægter på 7.544.915 DKK og et resultat på
218.796DKK, som er overført til egenkapitalen, der nu udgør 1.196.076DKK. Da der imidlertid er
båndlagt egenkapital på 2.180.000DKK (= den samlede offentlige vurdering af museets ejendomme) var den fri egenkapital ved årets udgang -983.923DKK.
Denne negative likviditet er, som det også påpeges af museets revisor, et problem for museet.
Det er kun på grund af det øjeblikkelige, historisk lave renteniveau, at dette ikke er et meget stort
og akut problem.
Lønudgiften på konto 22 er ca. 100t større end budgetteret. Det skyldes, at museet har fået bevilling til afviklingen af ”Assens for fulde sejl”. Merudgiften modsvares således af tilsvarende merindtægt på konto 90.7.8.0.
Merforbrugene på konti 28, 50 og 54 skyldes, at udgifterne til etablering af udstillingen ”Dreyer
- liv og landskab” ikke indgik i budgettet. Udgifterne indeholder bl.a. nye alarmer på konto 28.4.9.0
og 1. Merforbruget på konto 54.4.1.1 skyldes udgifter til markedsføring af udstillingerne, i særdeleshed til ”Dreyer - liv og landskab”.
Mindreforbruget på konto 44 skyldes overgangen til ny konserveringscentral. I denne forbindelse
blev garantibetalingen til konservering nedsat.
Mindreforbruget på konto 58.4.2.1 skyldes genforhandling af aftalen med museets revisor.
Merforbruget på konto 70 skyldes, at de forøgede udgifter til leje af plads i fællesmagasinet
konteres her. Disse udgifter kunne ikke skønnes i budget 2016.
Merforbruget på konto 82.2.9.0 skyldes at varelageret ekstraordinært er gennemgået for ukurante
varer, og varenumre uden omsætning er nedskrevet til forventet handelsværdi. Der kan således
ikke forventes yderligere udgifter på denne konto.
Når museet kommer ud af 2016 med et driftsoverskud på 218 tkr, skyldes det, dels at udskiftningen
af museets server kun er påbegyndt i 2016, dels at opbygning af ny hjemmeside, der var planlagt
til ultimo 2016, har måttet udskydes til 2017. Der er desværre ikke tale om at museet har mulighed
for at forbedre sin likviditet.
Som nævnt i tidligere årsberetninger, skal lønudgiften efter gældende regnskabspraksis i Slotsog Kulturstyrelsen opgøres brutto, dvs. før fradrag af fleksjobrefusioner fra stat og kommune på
tilsammen ca. 1,8mill. Denne refusion skal kompensere for det faktum, at de fleksjobansatte ikke
er i stand til at yde fuld arbejdsindsats, selv om de oppebærer fuld løn. Den arbejdskraftressource, museet kan forvente at kunne råde over, udgør mere retvisende ca. 3.2mill. Dette forhold
er væsentligt at med tænke, når man skal vurdere museets potentiale.
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Når museets driftsresultat blev så relativt tilfredsstillende som det blev,
skyldes det i høj grad, at museet i øjeblikket modtager et midlertidigt tilskud på 500 tkr fra
Assens Kommune. Dette tilskud er nedsat i kommunens budget for 2017 og projekteres i overslagsårene 2019-20 yderligere nedsat, idet der dog planlægges drøftelser med museet i 2017.
Allerede i 2017 må der derfor påregnes personalemæssige konsekvenser af det nedsatte tilskud.
museets økonomi i 2016 er således marginalt forbedret, men fortsat skrøbelig, idet formindskelse af tilskuddet vil kræve betydelige tilpasninger.

Johan Møhlenfeldt Jensen
Museumschef
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