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Venneforeningens generalforsamling 2020 

blev i marts udsat pga. forsamlingsforbuddet. Ny dato: 

Den 26. sept. kl. 9.30 i Den Gamle Stald 
Dagsorden:  1. Valg af dirigent 
   2. Beretning om foreningens virke 
   3. Forelæggelse af regnskab 
   4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
   5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:  
       Lars Nielsen, Mette Dahl og Hans Jørgen Jensen.  
       Mette og Lars modtager ikke genvalg 
   6. Valg af to suppleanter  
   7. Valg af revisorer. På valg Kristian Jensen 
   8. Valg af én revisorsuppleant. På valg er Kjeld Lund 
   9. Fastsættelse af kontingent 
          10. Eventuelt 
       

Efter generalforsamlingen 
fortæller Peter Bavnshøj om 
arbejdet med sin nye bog om 
biavlens historie. 
 
Herefter er der mulighed for 
at deltage i en frokost i Den 
Gamle Stald for egen regning. 



Nyt fra Venneforening og museet 
 
 

Museet er åbent igen!  
Vi har alle gennemlevet et både mærkeligt og tankevækkende forår – og Venneforeningens bestyrelse og 
museets medarbejdere håber, at alle I derude er kommet raske og helskindede igennem en svær tid.  
Som en stor del af Danmark lukkede også Det Grønne Museum ned for al publikumsaktivitet d. 12. marts, 
hvor medarbejdere og frivillige blev sendt hjem. Og indtil d. 25. maj arbejdede langt de fleste af museets 
medarbejdere hjemmefra, da vi som statsligt museum ikke er dækket af diverse hjælpepakker – og da de 
fleste af vore medarbejdere fint kan løse deres opgaver hjemmefra. På museet var kun nødberedskab, 
landbrug samt få medarbejdere til driftsopgaver, teknik og ledelse. Så glæden over at se alle kollegerne 
igen på den første arbejdsdag var synlig. Og da museet omsider pinselørdag slog dørene op for besøgende, 
var glæden ekstra stor. Vi glæder os nu til igen at slå dørene op og krydser fingre for, at det bliver en solrig 
sommer med masser af besøgende på de to museer på Gl. Estrup. 
 

Sommer og efterår med Corona-restriktioner 
I juni kommer de fleste planlagte aktiviteter op at køre igen, dog kommer aktiviteter, der involverer mad, 
først med efter ferien. Der kommer også nye tiltag med, både sommer og efterår. Formændene for de 
forskellige laug og arbejdsgrupper har været inviteret til møde om genåbning, og sammen har vi lagt en 
plan for, hvordan vi omgås hinanden og museets gæster på en god og sikker måde. Uden at det går ud over 
aktiviteter, begejstring og glæde! 
 

Nyt jagtlaug – efterlysning! 
Museet har pr. 1. april ansat Rune Clausen som ny inspektør med ansvar for jagtens kulturhistorie. Rune 
tiltrådte sit nye job lige midt i nedlukningen, men han er nu omsider på museet, og en af hans mange 
opgaver bliver at grundlægge et nyt jagtlaug, der sammen med os kan formidle jagten. Flere har allerede 
meldt sig som interesserede til et infomøde, og Rune vil følge op på det. Men kender du nogle, der måske 
kunne tænke sig at være med i et sådant jagtlaug, eller i første omgang være med til et infomøde, så få 
dem til at skrive en mail til vores frivilligkoordinator Anette Stavensø Møller på asm@dgmuseum.dk.  
 
Nye udstillinger 
Siden sidst er det lykkedes museet at fundraise 0,9 mio. kr. fra Pajbjerg Fonden til ”Guldkorn” – en 
særudstilling om planteavlsforædling, der vil åbne på museet i foråret 2021, men hvor delelementer vises 
allerede i efteråret til Pajbjerg Fondens 100-års jubilæum på Nordic Seed. Derudover har vi fået 2 mio. kr. 
fra Augustinusfonden til den nye udstilling ”Det Grønne Museums Danmarkshistorie”. Men fondene har det 
hårdt lige pt. og det varer sikkert lidt, inden der er fuld finansiering til den sidste, så i mellemtiden har vi 
valgt at gøre særudstillingen ”STORT” – der handler om den danske skov, endnu større, og at vise den i en 
af vore 1000 m2 store udstillingshaller. Samtidig leger vi med scenografi og det visuelle i rummet, så man 
får indtryk af at bevæge sig rundt i en skov. Udstillingen åbner inden sommerferien, og vi glæder os rigtigt 
meget til at vise jer en helt ny spektakulær form for udstilling på Det Grønne Museum.  
 
Venneforeningsaften d. 10. juni aflyses - men erstattes af en aften d. 9. sept. kl. 19 
Da forsamlingsforbuddet gør det umuligt at samle en større gruppe, har vi valgt at flytte aftenen til 
efteråret. Vi håber på, at reglerne til den tid er blevet lempet, og vi byder indenfor på museet -og går både 
en tur i de nyåbnede besøgsmagasiner og bag kulisserne og får fortællingen om udstillingen ”STORT”.   
 

 



 



   Aktivitetsplan for sommer og efterår 2020 
 

Ca. 27. juni Udstillingsåbning 
27. juni – 9. august Sommerferieaktiviteter 
17. august Mød kokkene i Madens Hus 
23. august Vædderlamskåring 
29. august Madskole Særskilt billet 
31. august Mød kokkene i Madens Hus 
5. september Aktiviteter i udstillingerne 
9. september Venneforeningsaften 
12. september Madskole Særskilt billet 
13. september Naturens Dag (Nødebo) Særskilt billet 
17. september Madskole Særskilt billet 
26. september Generalforsamling Venneforeningen 
28. september Mød kokkene i Madens Hus 
3. oktober Aktiviteter i udstillingerne 
10. – 18. oktober Efterårsferieaktiviteter 
16. – 18. oktober Jagt & Outdoor Messe (Odense) Særskilt billet 
24. oktober Dansk/fransk madkultur Særskilt billet 
24. – 25. oktober Æbledage 
1. november Madskole Særskilt billet 
7. november Aktiviteter i udstillingerne 
14. november Madskole Særskilt billet 
21. – 22. november Julemarked 
26. november Madskole Særskilt billet 
27. nov. – 30. dec. Jul på Det Grønne Museum 
5. december Aktiviteter i udstillingerne  

 
Læs mere om aktiviteter på detgroennemuseum.dk 
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