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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.
Tilskud til særlige projekter resultatføres 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. Regulering
i form af afskrivninger føres over resultatopgørelsen og fragår i 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 2017
Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2017
Noter
Konto/tekst
Regnskab
Budget
Regnskab
		
2017
2017
2016
		
kr.
kr.
kr.
					
Konto 22-82
1
22 Personale
3.411.615
3.307.000
3.412.885
2
28 Lokaler-ejendomme-friarealer
395.592
419.800
619.735
3
32 Samlingens forvaltning
103.693
94.000
41.393
4
38 Undersøgelser og erhvervelser
0
35.000
590
5
44 Konserveringer
100.000
100.000
100.000
6
50 Udstillinger
319.887
200.000
477.305
7
54 Anden formidlingsvirksomhed
321.969
190.000
186.288
8
57 Arkiv
16.964
31.000
20.674
9
58 Administration
377.318
271.200
303.641
10
60 Entre
-199.222
-270.000
-259.703
11
70 Huslejeudgifter
128.267
180.000
108.258
3.690
7.500
18.270
12
72 Renteudgifter
13
82 Kiosk/Cafeteriavirksomhed
-10.349
-20.000
51.416
Konto 22-83
23 Personale
4.969.425
4.545.500
29 Lokaler-ejendomme-friarealer
33 Samlingens forvaltning
14
90 Tilskud fra kommuner
3.872.700
3.373.000
15
91 Ikke offentlige tilskud
168.089
0
				

5.080.751

4.033.000
590

Indtægter i alt konto 90-94
4.040.789
3.373.000
4.033.590
					
Statstilskud
1.199.347
1.173.000
1.265.958
16
99 Statstilskud
Indtægter i alt konto 99

1.199.347

1.173.000

1.265.958

270.711

500

218.797

Afskrivninger på ejendomme

-1.500.000

0

0

Årets resultat efter afskrivninger

-1.229.289

500

218.797

Årets resultat før afskrivninger og henlæggelser

Resultatdisponering
Henlæggelser 2017
-270.711			
					
Årets resultat efter afskrivninger og henlæggelser
-1.500.000
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Museum Vestfyn - regnskab 2017
Balance pr. 31. december 2017
Noter
Konto/tekst
		
		
Aktiver

Regnskab
2017
kr.

Regnskab
2016
kr.

1.650.000
530.000
-1.500.000

1.650.000
530.000

680.000

2.180.000

Frie aktiver
Varelager
Tilgodehavender
Debitorer
Forudbetalinger
Kassebeholdning
MobilePay
Moms til gode

11.349
331.519
140
0
2.700
0
0

12.596
595.560
0
15.934
2.700
0
314

Frie aktiver i alt

345.708

627.103

1.025.708

2.807.103

680.000
-713.212

2.180.000
-983.923

Egenkapital i alt

-33.212

1.196.077

Kortfristet gæld
Fynske Bank 6850-1012287
MobilePay
Skyldige feriepenge
Skyldig løn og beregnede feriepenge
Skyldig ATP og andre sociale ydelser
Diverse skyldige poster
Varekreditorer
Skyldig moms

538.109
198
4.945
227.283
22.277
71.574
192.226
2.309

1.091.921
113
18.465
270.351
25.987
159.491
44.700

Kortfristet gæld i alt

1.058.920

1.611.027

Passiver i alt

1.025.708

2.807.103

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

Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital

17
18

Båndlagt egenkapital
Båndlagt egenkapital i alt
Fri egenkapital i alt
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Noter		
		
		

Regnskab
2017
kr.

Budget
2017
kr.

Regnskab
2016
kr.

0
66.154
1.239.406
513.573
1.819.133

0
100.000
1.100.000
550.000
1.750.000

0
129.399
1.229.352
543.833
1.902.584

3.411.615

3.307.000

3.412.885

2.501
10.072
3.492
5.733
20
9.778
0
0
10.998
0
8.652
5.988
19.447
92.865
88.196
39.658
47.564
50.628

5.000
5.000
5.000
5.000
0
10.000
0
10.000
15.000
5.000
4.800
50.000
35.000
120.000
150.000
0
0
0

4.140
9.858
2.433
5.530
3.099
8.960
0
0
8.560
0
12.064
18.509
107.273
94.010
89.614
48.568
116.494
90.623

395.592

419.800

619.735

					
Note 1 Konto 22 Personale
Udgifter:
Lønninger m.v.
5.178.266
4.950.000
5.230.366
Lønninger bestyrelse
0
3.690
Reg. af skyldig løn og feriepenge
-43.068
0
-6.292
Diverse personaleudgifter
34.229
40.000
21.722
Øvrige varekøb
10.221
4.000
4.973
Administrative tjenesteydelser
20.831
30.000
27.981
Transportudgifter
18.679
25.000
21.918
Transportudgifter bestyrelse
0
0
0
Forsikringer
11.591
8.000
11.110
5.230.749
5.057.000
5.315.468
Indtægter:
Løntilskud
Dagpengerefusion
Flexrefusion fra kommune
Flexrefusion fra stat

Note 2 Konto 28 Lokaler-ejendomme-friarealer
Udgifter:
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
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Noter		
		
		

Regnskab
2017
kr.

Budget
2017
kr.

Regnskab
2016
kr.

Indtægter:
Forsikringer
		

12.021
12.021

10.000 1
10.000

5.966
15.966

103.693

94.000

41.393

0
0
0

10.000
25.000
0

590
0
0

0

35.000

590

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0
0
107.280
17.833
10.216
70.953
506
76.360
0

0
0
50.000
50.000
0
10.000
0
50.000
40.000

283.209
5.190
2.459
5.474
58.163
12.044
0
40.475
39.625

34.185
2.554

0
0

10.566
14.541

319.887

200.000

477.305

					
Note 3 Konto 32 Samlingens forvaltning
Udgifter:
Kontorartikler m.v.
0
10.000
548
Øvrige varekøb
0
10.000
98
Inventar, æsker, papir mv
3.723
20.000
7.579
Bøger, tidsskrifter m.v.
7.339
7.000
6.766
Apparatur og instrumenter
65.929
10.000
2.525
Adm. Tjenesteydelser
1.250
0
0
Transportudgifter
0
10.000
1.664
Forsikringer
36.523
37.000
37.788
Øvrige tjenesteydelser
950
0
391
115.714
104.000
57.359

Note 4 Konto 38 Undersøgelser og erhvervelser
Udgifter:
Samllingens forøgelse
Adm. Tjenesteydelser
Transportudgifter

Note 5 Konto 44 Konserveringer
Betaling til konserveringscenter

Note 6 Konto 50 Udstillinger
Udgifter:
Lønninger
Kontorartikler m.v.
Byggematerialer
Øvrige varekøb
Øvrige varekøb
Inventar
Øvrige anskaffelser
Adm. Tjenesteydelser
Transportudgifter
Forsikringer 0 0 5.561
Øvrige tjenesteydelser
Købsmoms
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Noter		
		
		

Regnskab
2017
kr.

Budget
2017
kr.

Regnskab
2016
kr.

		

321.969

190.000

186.288

3.385
5.230
2.745
0
0
0
4.869
735
16.964

2.000
0
3.000
0
5.000
5.000
16.000
0
31.000

9.597
3.053
0
100
7.718
0
245
0
20.714

0
0

0
0

40
40

16.964

31.000

20.674

					
Note 7 Konto 54 Anden formidlingsvirksomhed
Udgifter:
Undervisningsmidler
4.051
0
0
Øvrige forbrugsvarer
19.990
5.000
8.281
Øvrige forbrugsvarer
4.969
5.000
15.215
Administrative tjenesteydelser
13.183
20.000
19.911
Markedsføring (App, annoncer mv.)
234.716
150.000
111.261
Transportudgifter
2.795
0
0
Øvrige tjenesteydelser
844
10.000
0
Købsmoms
59.921
0
31.619
340.469
190.000
186.288
Indtægter:
Salg
18.500
0
0
18.500
0
0

Note 8 Konto 57 Arkiv
Udgifter:
Kontorartikler m.v.
Div. Personaleudgifter
Inventar
Bøger til arkiv
Maskiner, EDB udstyr mv.
Tekniske anlæg og installationer
Administrative tjenesteydelser
Håndværkerydelser

Indtægter:
Indtægter
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Noter		
		
		

Regnskab
2017
kr.

Budget
2017
kr.

Regnskab
2016
kr.

0
240
16.694
495
17.429

0
0
25.000
0
25.000

4.500
0
24.751
53
29.305

377.318

271.200

303.641

Indtægter:
Entre
Indtægt fra museumsklub
		

2.018
2.018

5.000
5.000

112
112

201.240
0
201.240

275.000
0
275.000

259.815
0
259.815

		

-199.222

-270.000

-259.703

Note 11 Konto 70 Huslejeudgifter
Udgifter:
Lejeudgifter
Lejeudgifter

128.267
0

180.000
0

108.258
0

		

128.267

180.000

108.258

					
Note 9 Konto 58 Administration
Udgifter:
Kontorartikler m.v.
13.150
8.000
6.064
Diverse personaleudgifter
20.408
40.000
15.900
Mødeudgifter
468
8.000
1.602
Inventar
0
0
9.493
Inventar
13.611
15.000
30.700
Kontormaskiner, Edb-udstyr m.v.
42.311
40.000
60.293
Porto, tlf. gebyrer, kontingent m.v.
22.993
25.000
22.146
Administrative tjenesteydelser
84.933
65.000
27.115
Revision og anden assistance
37.500
45.000
42.000
Håndværkerydelser
8.671
0
0
Håndværkerydelser
65.008
30.000
13.608
Afgifter og forsikringer
9.139
6.200
8.192
0
0
37.477
Afgifter og forsikringer
Øvrige tjenesteydelser
6.249
10.000
3.505
Øvrige tjenesteydelser
4.850
4.000
500
0
0
0
Moms
Købsmoms
65.458
0
54.350
394.747
296.200
332.945
Indtægter:
Regulering afsat revision
Salg af produkter
Moms
Indtægter
		
		
Note 10 Konto 60 Entre
Udgifter:
Øvrige varekøb
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Noter		
		
		

Regnskab
2017
kr.

Budget
2017
kr.

Regnskab
2016
kr.

		

3.690

7.500

18.270

1.247
4.846
2.548
3.828
12.469

5.000
15.000
0
0
20.000

58.126
23.314
5.549
2.045
89.035

22.817
22.817

40.000
40.000

37.619
37.619

-10.349

-20.000

51.416

2.826.000
1.046.700

2.573.000
800.000

2.733.000
1.300.000

3.872.700

3.373.000

4.033.000

167.581
508

0
0

0
590

168.089

0

590

1.199.347
0

1.173.000
0

1.214.958
51.000

1.199.347

1.173.000

1.265.958

					
Note 12 Konto 72 Renteudgifter
Udgifter:
Renteudgifter
3.690
7.500
18.310
3.690
7.500
18.310
Indtægter:
Renteindtægter
0
0
-40
0
0
-40

Note 13 Konto 82 Kiosk/Cafeteriavirksomhed
Udgifter:
Varekøb/Nedskrivning af varelager
Varekøb
Inventar
Øvrige tjenesteydelser
		
Indtægter:
Varesalg
		
Note 14 Konto 90 Tilskud fra kommuner
Indtægter:
Tilskud fra kommune ordinært
Andre kommunale tilskud

Note 15 Konto 91 Ikke offentlige tilskud
Indtægter:
Nordea Fonden v/Den Gamle By
Diverse

Note 16 Kotno 99 Statstilskud
Indtægter:
Ordinært statstilskud
Projekttilskud

9

Noter		
		
		

Regnskab		
2017		
kr. 		

Regnskab
2016
kr.

680.000 		

2.180.000

-983.823
270.711
0

-1.202.720
218.797
0

					
Note 17 Båndlagt egenkapital
Saldo primo
2.180.000
2.180.000
Årets afskrivninger
-1.500.000
0

Note 18 Fri egenkapital
Saldo 1/1 2017
Henlæggelser 2017
Årets resultat

-713.112 		
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-983.923

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2017 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 23. maj 2018
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 2017, 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.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
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. 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 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. 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

Den uafhængige revisorts 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. 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 forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
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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 23. maj 2018
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70
Lars Ove Hansen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 9391
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Årsberetning
Indledning

Året 2017 var endnu et år med gode resultater på Museum Vestfyn. I 2017 kunne museet begynde
at konsolidere sin position som det relevante og aktuelle kulturelle centrum i Assens kommune.
Det var desværre også året, hvor museet var nødt til at sige farvel til to medarbejdere, som konsekvens af at museets tilskud var blevet beskåret. Dette understreger, at en af de centrale opgaver
i 2018 bliver at sikre museets økonomiske grundlag, som en forudsætning for at kunne fortsætte
realiseringen af museets strategi om at ”Historien er Overalt”.
I 2017 åbnede museet to udstillinger i Willemoesgården.
Den permanente udstilling ”Willemoes – Historier om helte” og særudstillingen om Assensbanen: ”NEXT STOP.”
Som et led i museets arbejde for at øge sin synlighed, udarbejdede vi i januar en årsbrochure der
viser alle museets udstillinger og indeholder en kalender for hele året. Årsbrochuren er et stort
fremskridt for museets kommunikation.
Samarbejdet med skolerne er blevet yderligere udbygget med nye tilbud, blandt andet:
Kend din købstad, Hvad er et museum og Historier om helte.
På de indre linjer fortsætter samlingsrevisionen, men da langt den største del af samlingen nu er
revideret, er det en mindre ressourcekrævende opgave.
Museet er i 2017 nået meget langt i forhold til at realisere visionen om at være det relevante og
aktuelle, kulturelle centrum i Assens Kommune.  For at fastholde dette er det meget vigtigt, at
det mange gode tiltag følges op, og at museet derfor har mulighed for at fortsætte ad de spor, der
er lagt.
Også i 2017 nåede vi det højeste aktivitetsniveau siden reorganiseringen, blandt andet:
• Museets skoletjeneste har haft stor succes med projekter i forbindelse med udstillinger
og byvandringer
• Museet har skaffet tilskud til formidlingssamarbejder bl.a. med Den Gamle By i Aarhus
• Museet har et bredt samarbejde med børneinstitutioner, skoler og (gymnasium)
• Museet har åbnet to nye udstillinger i Willemoesgården
• Den genåbnede Frederik Ernsts Have er en stor succes
• Det historiske marked og Assens for fulde sejl var igen i år en stor succes.
Museets tur rundt i kommunen gav også i 2017 stor opmærksomhed
• Arkivet får stadig større aktivitet, både i form af frivillige og besøgende
• Museet har fornyet sin kommunikation; blandt andet er der udarbejdet en årsbrochure
for hele museet
• Vi har generelt intensiveret samarbejdet med turisterhvervet bl.a. med Hotel Sinatur,
Gl. Avernæs i form af færdige tilbud til konferencegæster
• Museet indgår i tæt samarbejde med kommunen om bevaringsarbejde
• Der er produceret videnskabelige artikler
• Museets genstandssamling er næsten fuldstændigt gennemgået
Igen i år er en vigtig grund til vi nåede alt det vi gjorde, at alle: Medarbejdere, frivillige og
bestyrelsen har arbejdet meget hårdt og målrettet; det kan vi være stolte af.
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1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL
Museum Vestfyn er en selvejende institution med status som statsanerkendt
museum. Ansvars- og 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 viden herom og medvirke til i
rimeligt omfang at sikre dens bevarelse.
Pr. 1. januar 2017 havde museet afdelingerne Ernsts Samlinger, Toldbodhus, og Willemoesgården. Assens Lokalarkiv drives som en selvstændig afdeling af museet.
1.1 Samarbejde med interessenter på Vestfyn og i Danmark
Museet var igen i 2017 ansvarlig for den historiske del af arrangementet ”Assens for fulde sejl Historien er overalt” 26. juli.
Museet har samarbejde med flere private aktører. Bland andet Vinspecialisten i Assens om kombinerede omvisninger og smagninger, og med Sinatur Hotel, Gl. Avernæs med kulturelle tilbud
til konferencegæster og turister.
Museet er medlem af erhvervs- og turismenetværket Udvikling Assens.
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.
Herudover er museet medlem af Assens Handelsstandsforening, og medlem af Komiteen for
Folkeuniversitetet i Assens.
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 medlem af: Dansk ICOM, hvor Museumschefen i 2017 blev indvalgt som medlem af
bestyrelsen.
Herudover er museet bl.a. medlem af: 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.
Museet deltager i Det digitale Indsamlingsnetværk, nyere tids netværk og Industripuljen. Museet er medlem af det nationale netværk omkring kapitel 8 arbejdet inden for nyere tid og er et
aktivt medlem af arbejdsgruppen. Museet er en af initiativtagerne til et netværk for nyere tids
inspektører på Fyn.
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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
I 2017 har museet samarbejdet med Den Gamle By, Arbjerder Museet, Danmarks Forsorgsmuseum, Struer Museum og Museum Sønderjylland om formidlingsprojekter i forbindelse med
Historier om Danmark.
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.
2.0 SAMLING, ARKIV, BIBLIOTEK
Samlingsrevisionen er fortsat i 2017, men med mindre intensitet. De omfattende fysiske flytninger var praktisk taget tilendebragt ved indgangen til 2017. Den resterende del af revisionen
i form af korrektion af de enkelte registreringer, inddatering af nye data og ajourføring af
fotografier og øvrige oplysninger, stod endnu tilbage. Dette arbejde var planlagt, så det kunne
drage fordel af de nye muligheder, som museernes nye registreringssystem, SARA, vil tilbyde.
Desværre er SARA, der oprindeligt var planlagt til at skulle idriftsættes i 2016, er blevet stærkt
forsinket og er endnu ikke i drift. Den bevilling på 204.000, som museet har fået fra Slots- og
Kulturstyrelsen til afslutningen af samlingsrevisionen i kalenderåret 2017 er derfor med
styrelsens accept blevet udskudt til foreløbig ultimo 2018.
En række museumsgenstande under udskillelse fra samlingen.
I løbet af 2017 er der registreret 174 genstande i REGIN. Herudover er 1564 poster blevet
opdateret. Tallene understreger, at revisionen er nået meget langt.
2.1 Udlån til andre institutioner
I 2017 har der ikke været udlån af genstande fra samlingen.
Museet har bidraget med fotos til bogværk om de ubeboede danske øer, der udgives af Lindhardt
og Ringhof (forventet udgivelse 2018).
Museet har bidraget med fotos af alle vore værker af Elisabeth Jerichau Baumann, til bogværk
ved Jerzy Miskowiak, som udgives på forlaget Frydenlund. (udkommer 2018).
Endvidere har museet bidraget med fotos af portrætter af amtsforvalter Willemoes og frue til :
Vivian Hvenegaard, ”Hvad arkiverne gemte om Mølleknappe, om folk, frænder og fæller på en
enestegaard i Kerte, 1520 – 1947”, Aarup Lokalarkiv.
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 5 PC-arbejdspladser med scannere, printer og forbindelse til museets
server og mailsystem.
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Både registreringsarbejdet og publikumsbetjeningen forestås af et korps af
frivillige, som igen i 2017 er forøget med flere nye medlemmer. Ved udgangen
af året blev der anskaffet et nyt digitaliseringsapparat til billeder, for at kunne
forøge tempoet i digitaliseringen.
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 uopsigelig kontrakt om driften, bliver siden først
fornyet i foråret 2018.
Arbejdet med indtastning af ældre registreringer i ARKIBAS fortsatte med forøget styrke i 2017,
ligesom tempoet i indscanning af billeder er forøget. I 2017 er ca. 3000 billeder indscannet.
Publiceringen af artikler i Historisk Atlas er kommet godt i gang. Flere af de frivillige er således i
gang med at producere artikler til sitet.
Arkivet har i 2017 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 2018. Der er
i 2017 behandlet ca. 96 skriftlige, og 15 telefoniske henvendelser og forespørgsler, foruden de ca.
133 personlige besøg. Som det ses er der tale om en stor stigning i besøgende, hvilket er meget
positivt, men også noget, der lægger pres på arkivet.
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-ressourcer, der er tilgængelige gennem Det Kongelige Bibliotek. Der er desværre endnu ikke afklaring
på, hvordan dette skal ske i fremtiden, efter afslutningen af det pilotprojekt, som Slots- og Kulturstyrelsen satte i gang i 2016.
Bøger indkøbes kun i det omfang, de er nødvendige for igangværende eller planlagte aktiviteter.  
3.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER & FORSKNING
3.1 Erhvervelser
I forbindelse med udstillingen NEXT STOP er der foretaget indsamling af genstande og erindringer med tilknytning til Tommerup-Assens banen. Museet har herudover modtaget enkelte
genstande inden for områder, der er relevante for museets fokusområder og som supplerer de
eksisterende samlinger. I 2017 er accessioneret 15 genstande.
3.2 Udskillelse og kassation
I forbindelse med den fortsatte samlingsrevision er 28 genstandsnumre i 2017 færdigudskilt
efter Kulturstyrelsens godkendelse, samtidig er et støre antal under udskillelse. Samlingsrevisionen er nu nået meget langt, men der er som nævnt endnu genstande under udskillelse. Processen
fortsætter derfor i 2018, og forventes at være afsluttet i 2019. Dette er dog under forudsætning af,
at museernes nye registreringssystem, SARA, kommer i drift som planlagt løbet af 2018.
3.3 Undersøgelser, herunder Kapitel 8 arbejde
Som en konsekvens af museets fortsatte satsninger i kraft af den vedtagne strategi, er der i 2017
afholdt erindringscafeer for at fastholde informationer blandt andet om Assens-banen og om
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Bågø. Herudover er der kun foretaget egentlige undersøgelser i forbindelse
med Kapitel 8 arbejdet.
Kapitel 8 arbejdet er også i 2017 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.
Klimaet i Toldbodhus er ikke ideelt om vinteren. I Ernsts samlinger er der også udfordringer.
Der arbejdes på at finde måder at forbedre klimaet begge steder på længere sigt.
4.1 Konservering
Konservatorerne har rådgivet ved flytningen af genstande til magasin. Der har ikke været stort
træk på konserveringsydelser i 2017. Konservatorerne har i 2017 især været beskæftiget med
rådgivning i forhold til udstillingen ”Willemoes – historier om helte”
Samarbejdet med Konserveringscentret er fremragende. Indtil videre virker det, som om det nye
lavere beløb til konservering er tilstrækkeligt, men det vil kræve en årrække, for at kunne afgøre
dette endeligt. Det er 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 behandlet 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
de første genstande overført til magasinet i Vejle i 2012. Overflytningen er nået meget langt med
udgangen af 2017. De sidste overflytninger finder efter planen sted i 2019.
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 2017 betydet en
øget driftsudgift på mere end 100.000. Den
grundlæggende organisering af konserveringscenteret er under ændring, idet der er planer
om en fusion af flere konserveringscentre i
Vejle. I den forbindelse undersøges det derfor
igen, om det er muligt og økonomisk rentabelt
at udvide museets ejerandel. Dette vil dog
Museet og Assens Kommune på besigtigelse.
først kunne realiseres tidligst i 2018.
4.4 Bevaringsarbejde
Museet samarbejde med Assens Kommune om sikring og bevaring af væsentlige kulturværdier
er blevet forstærket og forbedret i 2017. Blandt andet har samarbejdet resulteret i tryksagen:
”Kulturarven som vækstdriver – Bærende værdier og anbefalinger for Plum-området i Assens”,
som udkom i maj 2017.
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Museet gennemgår ugentligt lister over ansøgning om bygge- og nedrivningstilladelser. Her har museet og Plan og Kultur løbende dialog vedrørende listerne.
Museet høres i forhold til nye planer, og antal af sager, hvor inddragelse af museet
sker inden høringsfasen, er øget. Museum Vestfyn har bidraget både før og i høringsfasen
i forhold til klimasikringsplan. Museet har været i dialog med kommunen vedrørende
forundersøgelse i vådområde, og har heriblandt kommenteret på forslagets indvirkning på Solevad Mølle. Museet har givet høringssvar ved forslag til nyt gaderegulativ.  
Der er i dec. 2017 indgået aftale med Assens Kommune om, at Museum Vestfyn deltager i udarbejdelsen af kommende helhedsplan for Assens by, hvortil der søges midler fra Realdanias pulje:
Hovedbyer på forkant.
Det tætte samarbejde med Kommunen viser en positiv udvikling på bevaringsområdet, hvor
museet både bidrager med viden og selv oparbejder ny viden.
Derudover har Museum Vestfyn fotodokumenteret to skoler, der lukkede i 2017: Skallebølle skole
og Dreslette skole. Endvidere har museet fotodokumenteret butikslokalet ved den sidste fotoforhandler i Assens ”Fynbo Foto”.
5.0 FORMIDLING
I 2017 indgik Museum Vestfyn, som en del af Slots- og Kulturstyrelsens satsning ”Historier om
Danmark,” et samarbejde med Den Gamle By, Arbejdermuseet, Danmarks Forsorgsmuseum,
Struer Museum og Museum Sønderjylland omkring udviklingen af dilemmabaseret formidling.
Som resultat af samarbejdet producerede Museum Vestfyn det selvguidede forløb I skrådrengens
fodspor, hvor familier eller grupper selv udforsker Assens gamle købstad ved hjælp af et kit, de
får uddelt på museet. Forløbet er dilemmabaseret, og deltagerne arbejder med svære spørgsmål,
som relaterer sig til dagligdagen for børn i 1896. Forløbet blev søsat op til efterårsferien, med
mange deltagere.
Som en del af realiseringen af museets strategi har museet prioriteret at komme ud i kommunen
og indsamle erindringer og møde borgerne, hvor de er. I forbindelse med projektet MOD.STRØM
(i samarbejde med Kulturarv Fyn og Kulturregion Fyn), hvor Assens bidrog med fokus på den
gamle jernbanestrækning (Tommerup – Assens), tog museets inspektører ud i kommunen og
indsamlede borgernes egne erindringer om banen, toget og rejser. Erindringsindsamlingen har
endvidere medført donation af fotos og genstande til samlingen. Disse nye genstande vil blive
inkluderet i udstillingen i NEXT STOP, når den genåbner i 2018.
Erindringsindsamling er også foregået ved erindringscaféer i museets bygninger: I Willemoesgården - om ulykkerne på Assensbanen og i Toldbodhus - om historier fra Bågø. Erindringsindsamlingerne genererer viden, som også skal indgå i udstillinger og øvrig formidling. Derudover
bidrager erindringscafeerne til at gøre udstillingerne vedkommende for borgerne.  
Samtidig har Museum Vestfyn fortsat videreudviklingen af samarbejdet med skolerne og med at
videreudvikle, kvalificere og skabe nye formidlingskoncepter. Dette er nærmere behandlet under
punkt 5.7
Fokuseringen på inddragelse af borgerne har bl.a. ført til mere nuanceret historieformidling med
brug af flere typer af kilder, ligesom de nye samarbejds- og formidlingskoncepter har bidraget til
at nå ud til nye målgrupper.
Således har fokuspunkterne i 2017 bidraget til, at Museum Vestfyn bevægede sig yderligere 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 medvirket til at knytte en historisk
vinkel til borgernes allerede eksisterende interessefelter.
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5.1 udstillinger
Museet fortsatte det høje tempo på udstillingsområdet i 2017. Det er en
konstant 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.  I 2017 åbnede museet to udstillinger i Willemoesgården: En
permanent: ”Willemoes - Historier om helte” på 1.sal og en særudstilling: ”NEXT STOP” om Assens-banen og dens betydning for
Assens kommune.
”Willemoes - Historier om helte”
Udstillingen åbnede 11.maj på Peter Willemoes
fødselsdag, og uddelingen af Assens Kommunes Willemoespris blev afholdt i sammenhæng med åbningen. Med denne udstilling
har museet igen mulighed for at publikum kan
opleve fortællinger om den historiske søhelt i
hans fødehjem. I forbindelse med åbningen og
prisuddelingen arrangerede museet en Willemoesvandring i byen.
Ud over Peter Willemoes behandler udstillingen også selve begrebet ”helt” og sætter det
Ny udstilling med fokus på helten.
i både national og international kontekst.
På denne måde bliver udstillingen også et fremragende udgangspunkt for tilbud til skoler og ungdomsuddannelser. Udstillingen blev allerede i
2017 set af 2224 personer.
Toldboden - ”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. I 2017 er der ikke sket ændringer i selve udstillingen, idet en helt ny introduktion til udstillingen og et afsnit om
Bågø er under planlægning til 2018.
Som et led i denne proces blev der afholdt erindringscafé i efteråret 2017. Materialet herfra
skal indgå i de nye dele af udstillingen.
I 2017 blev besøgstallet i udstillingen 1879.
Udstillingen er blevet et godt udgangspunkt for byvandringer, både for skoleklasser og grupper.
Dette demonstrerer, at den intention som udstillingen bygger på, hvor udstillingens fortællinger
rækker ud i byrummet, i meget høj grad bliver virkeliggjort.
Ernsts Samlinger
I Ernsts Samlinger fortsatte omvisningerne efter samme mønster som tidligere år med annoncerede omvisninger i perioden april - oktober, og mulighed for at grupper kan forudbestille
omvisninger hele året på det tidspunkt de ønsker. I 2017 var antallet af annoncerede omvisninger reduceret lidt, for at sikre flere deltagere på den enkelte omvisning, og dermed formindske
omkostningerne.
Besøgstallet i 2017 var 206 omvisninger med i alt 1585 gæster. Dette er lidt højere end 2016,
men stadig mindre end ønskeligt. Den forøgede annoncering af de planlagte omvisninger, og
den større markedsføring af muligheden for særomvisninger relevante steder, har haft en vis
effekt.
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Det er indlysende, at det begrænser besøgstallet væsentligt, at man ikke spontant kan besøge
udstillingen. Vi planlægger derfor i 2018 at gøre
det muligt at besøge Ernsts samlinger på egen
hånd, samtidig med at vi åbner en udstilling om
fabrikken og fabrikanten i nogle af de oprindelige fabrikslokaler. I 2018 vil det være som
forsøg for at indsamle erfaringer.

Frederik Ernsts
Have

Frederik Ernsts Have
i 2017 åbnede Frederik Ernsts Have allerede 26.
marts, så publikum kunne nyde deres madpakke, med mulighed for at købe en kop kaffe og et
stykke Summerbird Chokolade.  I alt besøgte
2150 personer haven i 2017.  Haven blev i 2016
genskabt efter Frederik Ernsts plan, baseret på fotografier af haven fra 1964. Haven vækker 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.
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 2017. 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
NEXT STOP
Next Stop åbnede i Willemoesgårdens stueetage den 7. april. Udstillingen fremhæver betydningen af jernbanestrækningen mellem Tommerup og Assens. Jernbanen åbnede i 1884 og skabte
nye transportforbindelser til og fra Assens efter tabet af Sønderjylland i 1864. Som led i udstillingen producerede museet en video af strækningen. Videoen er optaget på skinnecykler, og
publikum kan opleve togturen gennem en videoinstallation i udstillingens togkupé.
Jernbanen Assens-Tommerup var en altdominerende del af Vestfyns industrialisering. Med sine
knap 30 km strækning, 7 stationer og 5 trinbrætter har Assensbanen virkelig været en linje, der
har forbundet det, der i dag er Assens Kommune.  Da banen blev anlagt i slutningen af 1800-tallet, indvarslede den på alle måder en udvikling, der tog fart i det næste halve årti. For Assens by
betød banen, at industrialiseringen kunne tage fart – sukkerfabrik og slagteri blev storforbrugere
af banen. Langs banen blomstrede stationsbyer op, og banen fik på denne måde definerende
kraft – ”Glamsbjerg blev den by den var, fordi banen var der”, som en af vores interviewpersoner,
Poul Andersen, har formuleret det.
Assensbanen blev åbnet i 1884, sidste persontog kørte i 1966 og sidste godstog i 1994. Skinnerne
ligger der stadig, som et vidnesbyrd om en gammel transportvej og forbindelse gennem den nuværende Assens Kommune. I dag kan man gå en tur eller køre på skinnecykel på strækningen.
Et af rationalerne bag udstillingen er indsamling til museet. I hele 2017 indsamlede Museum
Vestfyn erindringer, historier og genstande om banen blandt andet gennem erindringsaftener i
efteråret 2017.
Oprindeligt skulle udstillingen lukke med udgangen af 2017, men på grund af succesen fortsætter udstillingen indtil efterårsferien 2018.
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5.3 Anden formidling
Som en del af museets strategi arbejder vi konstant på at være til stede overalt i
det kulturelle landskab. I den forbindelse har vi i 2017 igangsat og fortsat en
række initiativer. Blandt disse skal nævnes:
Booking-tilbud: Romvisning
I samarbejde med Vinspecialisten, blev der på onsdage i sommermånederne tilbudt Romvisning
i Toldbodhus. Tilbuddet kunne bookes på VisitAssens bookingmodul, eller man kunne købe billet på dagen. Kombinationen af museets omvisning i den gamle toldbod efterfulgt af romsmagning og fortællinger om rommens historie, serveret i passende omgivelser, skabte en helt særlig
oplevelse for deltagerne. Deltagelsen i Romvisningerne var imidlertid ikke, hvad vi havde håbet
på, og vi vil derfor overveje, om tilbuddet skal fortsætte i denne form i 2018.
Formidling i byrum: Lygtevandring
I 2017 fortsatte museet med lygtevandringer i Assens ældste gader, hvor formålet var, gennem
fortællinger og brug af deltagernes forestillingsevne, at befolke byens huse og gader med personligheder, som tidligere har været del af gadebilledet. Den kolde oplevelse i gaderne blev
kontrasteret med samvær indenfor i Willemoesgården med lyset som særligt omdrejningspunkt.
Lygtevandringen lagde vægt på at give oplevelser med lysets forskellige funktioner, så publikum
oplever forskellen mellem lys og mørke, frem for at det kun indgår som fortællinger.
Lygtevandringerne blev også tilbudt i skolesamarbejdet med Pilehaveskolen, som del af elevernes møde med historien.
I alt blev der udbudt 4 åbne lygtevandringer og 5 lygtevandring med skoleklasser.
Temaonsdag
I efteråret 2017 introducerede museet konceptet Temaonsdag. Hver onsdag fra september og
frem til slut november satte museet et tema på dagsordenen, enten på museet, med omvisning,
foredrag eller erindringscafé, eller som foredrag på Tobaksgården, hvor der er bedre plads.
Onsdagene havde et trofast publikum. Det var tydeligt, at temaonsdagene imødekommer et
behov i lokalområdet for at deltage i kulturelle aktiviteter på museet.
Reformationsjubilæet 2017
I forbindelse med reformationsjubilæet afholdt museet i samarbejde med Assens provsti to
reformationsbusture til steder på Vestfyn med særlig betydning for Reformationen og Grevens
fejde. Begge ture var velbesøgte, med c. 30 gæster hver gang. Herudover deltog museet i forberedelserne til reformationsjubilæet i Fyns Stifts reformationsjubilæumsudvalg og i provstiets
arbejdsgruppe.
MOD.STRØM
Museet er involveret i projekt MOD.STRØM,
som er et innovativt kunst- og 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.
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Lygtevandring med Pilehaveskolen.

Projektet skal generere liv på forladte og uudnyttede steder i de ni kommuner,
der tilsammen udgør Kulturregion Fyn. I Assens kommune er ”stedet” blevet
Assens-Tommerupbanen, da denne på fremragende måde binder kommunen
sammen. Som nævnt gav projektet anledning til, at museet fik forøget både
sin samling og sin viden om dette vigtige aspekt af Assens historie.
Oplæg ved museets medarbejdere
I feb. 2017 holdt Museum Vestfyns inspektør, Ingrid Vatne,  et oplæg på nyere tids netværk, om
det nyligt konstituerede Nationalt Netværk for Nyere Tids Faste Kulturarv, hvor Museum Vestfyn er repræsenteret i arbejdsgruppen.
5.4 Omvisninger, foredrag og lignende
ved Museet:
• Lygtevandring: i alt 9 stk.
• Anden byvandring for skoler: 13 klasser
• Byvandring for øvrige grupper
(inkl. willemoesvandring):14
• Rundvisning i udstillinger: 223
• Foredrag: 4
• Derudover har 10 grupper (36 personer)
deltaget i det selvguidede forløb
I skrådrengens fodspor.

Skoleklasse på besøg i NEXT STOP.

5.5 Hjemmeside mv.
Museets hjemmeside er fortsat blevet forbedret 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 2018, 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 sættes i drift i foråret 2018.
I 2017 havde hjemmesiden 11.759 unikke brugere; dvs. 32 unikke brugere pr. dag. Det er en
betydelig stigning i forhold til 2015 og meget 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 ca.550 følgere. Facebook bruges også som en af museets PR-kanaler. Facebook er
blevet en fast kanal for kontakt til publikum og vi fortsætter med at være aktive.
Museet har i 2016 oprettet en profil på Instagram, hvor vi nu har mere end 450 følgere, hvilket
er næsten en fordobling fra sidste år. 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 2018.
5.6 Omvisninger og foredrag uden for Museet
I samarbejde med Folkeuniversitetet i Assens afholdt
museet foredrag i efteråret:
•   September: Foredrag ved Anne Dorthe Holm
om færgefarten Assens-Årøsund som
byggede på bogen Da færgen byggede bro
og senere forskning.
•   November: Foredrag ved Lars Viinholt-Nielsen
om Assens-banen.
Lars Viinholdt - Nielsen holder foredrag.
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5.7 Undervisning
Formidling rettet mod skoler:
samarbejde og udvikling af
forløb.
Gennem hele 2017 er flere
formidlingsforløb udarbejdet
og testet af grundskolers
indskoling, mellemtrin og
udskoling:

Besøg på Aarup skolen med oldtidskassen.

Oldtidskassen og Historiekufferten er udviklet til 3. kl. i forbindelse med trinets fokus på oldtid
og på kilder.
Kend din købstad er udviklet som et forløb, der kombinerer byvandring med rundvisning i udstillingen Mennesket og havnen.
Hvad er et museum? Er udviklet som et aktivt forløb, hvor eleverne får kendskab til arbejdsprocesser og refleksioner omkring, hvordan man husker fortiden.
Historier om helte er et forløb til udskolingen, hvor der arbejdes med, hvordan samtiden husker
fortidens mennesker og bringer dem med ind i fremtiden.   
I alt har 27 skoleklasser med i alt 472 elever besøgt museet i 2017.
26. april blev en teaterforestilling, som byggede på elevernes
ar-bejde med historien, vist på Tobaksgården. Forestillingen var
kulminationen på et samarbejde der var startet i 2016.
Her startede Museum Vestfyn et samarbejde med Pilehaveskolen,
sammen med eksterne partnere: Organist i Assens Kirke, Assens
Musikskole, Assens folkedansere samt frivillige. Projektet var
støttet af Assens Kommunes pulje Kultur i Børnehøjde.
I 2017 indgik Museum Vestfyn, Gummerup Skole og Nationalt
Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling- Historielab
et samarbejde, som skulle bidrage til lærernes efteruddannelse
på UCL. Museets opgave i dette samarbejde har været at bidrage
til en kvalificering af lærerne i at inddrage kulturtilbud i undervisningen. Museet deltog i møder i 2017, selve gennemførelsens
finder sted i 2018.  
I 2017 blev to projekter med midler fra puljen Kultur i børnehøjde
udviklet og gennemført: En lokalhistorisk forestilling blev udarbejdet i samarbejde med Pilehaveskolen, Museum Vestfyn, organist
Finn Pedersen, Assens musikskole, Assens folkedansere og frivillige.

Elever fra 6. klasse på
opdagelse i NEXT STOP.

Herudover fortsatte museets samarbejde med Køng Idrætsfriskole, hvor udskolingseleverne fik
introduktion til udstillingen ”Willemoes – historier om helte” samt en byvandring med vægt på
dyrkning af helten i det offentlige rum.  
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5.8 PR-virksomhed
I begyndelsen af februar var museets nye samlede årsbrochure færdigtrykt.
Den er trykt i 15.000 eksemplarer og uddelt til alle relevante steder på Fyn og
udvalgte steder nationalt. En samlet årsbrochure er et meget stort skridt fremad for museets synlighed. Denne brochure vil give museet en meget større gennemslagskraft, og leverer et tidssvarende udtryk for museets samlede tilbud.
Gennem hele 2017 har Museum Vestfyn leveret digitalt nyhedsbrev hver tredje måned til ca. 190
abonnenter. Derudover har der været Facebook-opdateringer minimum 2 x pr. uge. Både Instagram og Facebook er blevet brugt til at markedsføre museets aktiviteter.
Tv-skærmen i vinduet mod Østergade er benyttet til løbende formidling af museets udstillinger
og aktiviteter. I forbindelse med MOD.STRØMs besøg i Thorøhuse havde TV2FYN et indslag
med museet.
Museet har i 2017 fortsat den forøgede generelle markedsføring. I forbindelse med udstillingsåbningerne i Willemoesgården blev der annonceret i dag- og ugeblade. Endvidere havde museet
annoncer i Tobaksgaardens husstandsomdelte blad og de lokale turistbrochurer og -plakater.
Tour de sejl
Museet har fortsat markedsføringen af Assens for fulde Sejl - Historien er Overalt ved en tur rundt
i kommunen weekenden op til eventen. Seks steder i kommunen tilbød museet i samarbejde med
Lirekassen børne- og ungdomsteater sanglege samt historiske lege. En glædelig nyhed i 2017 var,
at publikum direkte opsøgte os for at deltage, i modsætning til tidligere, hvor de mere tilfældigt
har opdaget, at aktiviteten fandt sted.
5.9 Events
Assens for fulde sejl - Historien er Overalt
Museet var tovholder på og arrangør af det historiske marked på torvet og havnens midtermole
samt Bågø-færgens opmarchområde, som del af arrangementet Assens for fulde Sejl - Historien
er Overalt, onsdag 26. juli 2017. I 2017 blev arrangementet udvidet til også at skabe formidling
gennem gamle sanglege i Willemoesgade samt ved at der blev produceret en stor fotostat af
torvet i 1800-tallet, som bidrog til at danne en historisk baggrund. Nyt i 2017 var også inddragelse
af nordlige parkeringsrække ved Bågø opmarch, som blev brugt til boder. Arrangementet vokser,
og kravene bliver skærpet i forhold til sikkerhed og beredskab. Arrangementets berøringsflade
med andre afdelinger i kommunen øger tilsvarende. For at lette dette pres fremadrettet blev der
arrangeret et møde i slutningen af året, hvor de relevante kommunale afdelinger var inviteret og
blev orienteret om det kommende arrangement i 2018.  Museet skønner, at der har været omkring
5000 deltagere til det historiske marked. Skønnet baserer sig på oplevelsen af en jævn tæthed af
mennesker i gadebillede hele dagen igennem, sammenlignet med 2016, hvor en kendt størrelse
var de 1000 folkedansere, og hvor gadebilledet ikke var så fyldt som i 2017.
5.10 Museumsbutik
For at øge omsætningen i de to museumsbutikker, fik vi sidste år 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. En del
varer sælger meget langsomt, og det planlægges at realisere lageret af disse i 2018, for at
skærpe butikkernes profil.
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6.0 BYGNINGER, HAVER OG ANDRE AREALER
Falck tjekkede brandudstyr på samtlige udstillingssteder den 24. februar.
Brandalarmanlægget på Ernsts Samlinger blev inspiceret af RMG-Inspektion
d. 18. maj, og på Willemoesgården 10. februar.
6.1 Bygningsvedligeholdelse
Museets alarmsystemer blev opgraderet i 2016 i forbindelse med skift af leverandør.  Personalet
har nu individuelle koder, hvilket er et stort fremskridt. I forbindelse med ændringerne i Ernsts
samling planlægges yderligere ændringer i 2018.
Willemoesgården
i 2017 installerede Assens Kommune brandalarmanlæg i Willemoesgården. I begyndelsen af året
kom de sidste detaljer i renoveringen af facade og tag på plads, så bygningen fremstår meget indbydende.
Ernsts Samlinger
Taget på bygningen mod Østergade blev i 2016 repareret op mod de tilstødende bygninger.
Selve tagfladen vil imidlertid inden for en kortere årrække kræve yderligere vedligeholdelse.
Den vandskade på en væg i udstillingen, der er en konsekvens af utætheden, er i 2017 blevet
repareret af maler Lars Kamp, med meget fint resultat. Vedligeholdelse af vinduerne er fortsat,
men der mangler en del. Dette arbejde fortsætter derfor i 2018. 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
Der er i 2017 kun udført almindelig vedligeholdelse på bygningen. Inden for en kortere årrække
skal hele bygningens facade genpudses, og vinduerne repareres. Dette er et betydeligt arbejde,
som vil kræve langt flere midler end museet kan frigøre i den daglige drift.
6.2 Udendørsarealer
Det lukkede vejforløb umiddelbart uden for Toldboden, giver som forventet meget bedre muligheder for at afvikle formidlingstiltag i forbindelse med udstillinger og arrangementer.
Den retablerede Frederik Ernsts Have har betydet en stærkt forøget anvendelse af haven, da
den er åben for publikum på forud annoncerede tidspunkter. Haven har vakt interesse hos mange,
og den har udvidet museets bredde ved at knytte an til en aktuel interesse blandt rigtig mange
danskere og turister.
6.3 Ejerforhold mm.
Der er ikke sket ændringer i museets ejerforhold i 2017.
Museet har i konsekvens af samlingsrevisionen lejet større arealer i fællesmagasinet i Vejle, med
deraf følgende huslejeudgifter. Det bør overvejes, om det vil være muligt at købe yderligere andel
i fællesmagasinet for at sænke de løbende udgifter.
7.0 FORSKNING
Museet arbejder videre efter linjerne i forskningsplanen for årene 2015-18. I 2017 har museet fortsat arbejdet i de netværk og samarbejder, der er igangsat i de foregående år. De bliver nærmere
behandlet herunder. Af andre forskningstiltag i 2017 kan nævnes:
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Artikel i forlængelse af ph.d. afhandling og fokus på helte
På baggrund af Museumsinspektørs Tea Dahl Christensens ph.d. afhandling:
” Den danske soldaterhelt: heroisering af soldaten i nutidige kommemorative
praksisser” har hun publiceret en artikel i Kulturstudier: ” Brug af en soldat fra 1864 i Niels Kjeldsen Eskadronen.” Afhandlingen har også dannet baggrund for udstillingen ”Willemoes - Historier om helte” og formidlingsindsatsen om helte med Peter Willemoes og andre helte fra Assensområdet som eksempler.
Frederik Ernsts arkiv
Under den fortsatte revision på museet har det vist sig, at store dele af sølvvarefabrikkens arkiv
er bevaret. Dette er sendt til frysebehandling, for at kunne danne grundlag for en forskningsmæssig beskæftigelse med fabrikken.
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
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 2018.
Interessetilkendegivelse til Veluxfonden om Ernst og sølvvareproduktion
I efteråret udarbejdede museet i samarbejde med Centre for Business History ved CBS og
Museerne i Fredericia en interessetilkendegivelse om et forsknings- og formidlingsprojekt:
Sølv og Sølvmænd -krydsfeltet mellem industrihistorie og personalhistorie
forsket og formidlet.
Baggrunden for projektet var, at industrihistorie traditionelt har været meget fokuseret på de
teknologiske eller organisatoriske aspekter. De narrative aspekter af fabrikanternes placering
i lokalsamfundet har ikke været i fokus, hvilket har haft store konsekvenser for formidlingen
set fra et musealt perspektiv. Det er projektets overordnede formål at indfange denne komplekse helhed af industri- og personhistorie i en konkret industriel sammenhæng og dermed
kunne udforske formidlingsmuligheder heri. Konkret udført gennem en analyse af sølvvareindustrien i provinsen i Danmark i perioden ca. 1880-1980.
Desværre blev vi ikke inviteret til at indsende en egentlig ansøgning, men ved senere samtale
med fonden blev det klart, at der var muligheder for en fornyet ansøgning, hvis vi kunne skærpe
projektets profil yderligere. Dette afventer, at fonden udbyder næste runde af museumsprogrammet.
Toldboden i Assens
Arbejdet med bearbejdning af det materiale, der 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 er godt på vej, og bliver færdig i begyndelsen af 2018.
Samarbejde med Køng Idrætsfriskole og
HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling
Samarbejdet er fortsat i 2017. 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.
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I projektet bygger Museum Vestfyn på igennem praksis at undersøge
formidlingsforløbet med udgangspunkt i tre 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 om museologiske forskningsfaglige spørgsmål. Formen er møder,
hvor oplæg fra en af medlemmerne efterfølges af diskussion, af egne produktioner (udstillinger,
andre formidlingstiltag/artikler, mm) i et fagforum, 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 er Museum Vestfyn en af flere kulturinstitutioner, hvis formidlingsforløb danner case-materiale til brug for forskning inden for netværkets fokus på deltagelseskultur. Museet bidrager
gennem oplæg på netværksseminarer 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 foregår
på kulturinstitutionen og imødekommer dermed folkeskolereformens krav om den åbne skole.
Alle undervisningsforløb er tilpasset de fælles mål. Museet indgår i den forskningsmæssige
dokumentation og evaluering som led i videreudvikling af kulturens laboratorium.
7.1 Publikationer
I 2017 har museets medarbejdere publiceret følgende:
Dahl Christensen, Tea:  ”Brug af en soldat fra 1864 i Niels Kjeldsen Eskadronen”, i Kulturstudier,
årg. 8, nr. 1, 2017, pp 80-100
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8.0 INVENTAR & MATERIEL
8.1 Kontorinventar og andet teknisk udstyr
Der har i 2017 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. Det har vist sig nødvendigt at etablere en fiberforbindelse. Dette har betydet en forøgelse af driftsomkostningerne.
Udskiftningen af museets server er færdiggjort i 2017. Samtidig er museets regnskabssystem
blevet opgraderet for at muliggøre fjernadgang og en højere grad af digitale arbejdsgange. Dette
skulle gerne resultere i et mindre tidsforbrug til regnskabet.
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 og beklagelige begivenhed i 2017 har været det formindskede tilskud museet har
modtaget fra kommune og stat.  For at tilpasse museets økonomi til det lavere tilskud, var det nødvendigt at reducere medarbejderstaben. To medarbejdere blev derfor opsagt. Det har naturligt lagt
et øget pres på de tilbageblevne, selv om det er forsøgt at optimere alle rutiner mest muligt.  
Museet er i øvrigt 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. Museets rutiner og arbejdsgange bliver løbende tilpasset for at sikre en optimal ressourceudnyttelse.
9.1 Vedtægter
Der er ikke sket ændringer i vedtægterne i 2017. De gældende vedtægter er tilgængelige på
museets hjemmeside.
9.2 Bestyrelse
En ny, ordinær bestyrelse tiltrådte pr. 1. januar 2017. 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 (medarbejdervalgt)
Efter indstilling udpegedes som det femte medlem Lektor, ph.d. Lars Bisgaard, SDU
9.3 Foreninger, virksomheder og fonde
Museet har også i 2017 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.
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10.0 MUSEETS PERSONALE
På grund af det formindskede tilskud er medarbejderstaben i 2017 blevet
reduceret med to, idet vi pr. 31/7 måtte tage afsked med museumsassistenterne
Arvid Aaskoven og Ewa Larsen.
10.1 Fast personale:
Ved udgangen af 2017 bestod det faste personale af:
Bettina Kewin (bogholder)
Dorte Nielsen (registrator)
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)
10.2 Midlertidigt ansatte i 2017
Jeppe Jøhn Hørsholm (museumsinspektør)
Ena Paetsch Wiig (museumsinspektør)
Morgen Gade Hyldgaard (IT-medarbejder)
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)
Joachim Svenning Nielsen (studentermedhjælp)
Kaare Lund Hansen (studentermedhjælp)
Lukas Spillemose (studentermedhjælp)
Mads Brysting Sørensen (studentermedhjælp)Martin Jensby (studentermedhjælp)
Signe Stengaard Drejer (studentermedhjælp)
10.4 Frivillige
Museet har fået uundværlig opbakning fra frivillig arbejdskraft i 2017. Som det kan ses, er antallet
af frivillige også øget 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.
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I 2017 døde tidligere museumsassistent, nu frivillig, Beth Døssing pludseligt
og uventet. Det var et stort tab. Hun havde lige indtil sin død arbejdet med
ompakning af museets samling af fotografier og samtidig fundet formidlingsegnede motiver.
Britta Christensen
Erlan Johansen
Gert Larsen
Ole Hansen
Ove Hougård Pedersen
Tim Grejsen
Preben Heide
Jørgen Josephsen
Henrik Lund
Else Larsen
Marie-Louise Hansen
Tove Sørensen
Pia Halsted
Inge Møllegaard
Doris Vestergaard
Erling Thomsen

De frivillige

11.0 MUSEETS ØKONOMI
Regnskabet er opstillet anderledes end foregående år for at sikre en større overskuelighed.
Der opereres således med nettotal i stedet for som tidligere år bruttotal. Tallene kan derfor
ikke umiddelbart sammenlignes med tallene fra foregående regnskaber.
Regnskabet for 2017 viser et resultat efter hensættelser og afskrivninger på -1.500.000DKK.
Dette er udtryk for, at museets ledelse har besluttet at nedskrive værdien af museets ejendomme, så de i højere grad afspejler deres værdi for museet.  Museets ejendomme har indtil
i år været ansat til ejendomsvurderingen uden at tage hensyn til de særlige vilkår museets
ejendomme er underlagt. I lyset af at museet ikke umiddelbart hverken kan sælge eller
pantsætte ejendommene, og under hensyn til at der er et meget stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på begge ejendomme, er det skønnet rigtigst at nedskrive deres værdi i årets
regnskab med 1.500.000DKK.
Derudover har ledelsen valgt at hensætte 270.711DKK til realisering af en planlagt udstilling. Omkostningerne var planlagt afholdt i 2017, men er blevet udskudt til 2018.
Årets resultat er derfor negativt på grund af enkeltstående dispositioner.
Den umiddelbare drift viser indtægter på 5.240.136DKK mod budgetteret 4.810.000DKK og
udgifter på 4.969.425DKK mod budgetteret 4.799.100DKK. Museet har således formået at
skaffe ekstra indtægter på mere end 400tDKK i forhold til budgettet.
Museet har ultimo 2017 er negativ egenkapital på 33.212DKK. Dette inkluderer den båndlagte egenkapital på 680.000DKK efter nedskrivninger. Den frie egenkapital er således
-713.212DKK
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Denne negative egenkapital er et problem for museet. Det er kun på grund
af det øjeblikkelige, historisk lave renteniveau, at den ikke også er et meget
stort og akut driftsøkonomisk problem. Museets bankforbindelse har tilkendegivet, at engagementet fortsætter for det kommende år.
Den historiske baggrund for den negative egenkapital er udgifter i 2006-8 i forbindelse med
flytning af museets administration, hvor der senere skulle træffes aftale med kommunen om
dækning af disse udgifter. Dette er imidlertid aldrig sket.
Kommentarer til enkelte poster:
Note 5: Mindreforbruget på konto 44 skyldes overgangen til ny konserveringscentral/fælles
magasin. I denne forbindelse blev garantibetalingen til konservering nedsat. Modsvares
delvist af merforbrug på konto 70 (note 11)
Note 7: Merforbruget på konto 54 skyldes øgede udgifter til markedsføring, som ikke var
forudset i budgettet.
Note 11: Merforbruget på konto 70 skyldes, at de forøgede udgifter til leje af plads i fællesmagasinet konteres her. Jf. note 5.
Note 15: Merindtægten skyldes tilskud i forbindelse med formidlingsprojekt sammen med
Den gamle by i Aarhus.
Når museets driftsresultat blev så relativt tilfredsstillende som det blev, skyldes det i høj
grad, at museet i øjeblikket modtager et midlertidigt tilskud fra Assens Kommune. Dette
tilskud er nedsat 2017, hvilket som anført har haft personalemæssige konsekvenser. I overslagsårene 2019-20 planlægges tilskuddet yderligere nedsat, idet der dog planlægges drøftelser med museet om dette.
Museets driftsøkonomi i 2017 er således umiddelbart i balance, men fortsat udvikling, i overensstemmelse med museets strategi, og med kommunens ønsker til et velfungerende museum, vil kræve et positivt resultat af den dialog om museets økonomi, der er planlagt til 2018.
Der bør også findes en løsning på museets negative egenkapital, som gør museets økonomi
generelt skrøbelig.
Johan Møhlenfeldt Jensen
Museumschef
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Det af Museum Vestfyn fremsendte årsregnskab og årsberetning for 2017 er godkendt af
Beskæftigelses-, Erhvervs- og Kulturudvalget den     /     2018

Finn Viberg Brunse                        Peter Nielsen

Formand for Beskæftigelses-,               Plan- og kulturchef
Erhvervs- og Kulturudvalget
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