Det Grønne Museums

Venneforening
Nyhedsbrev marts 2022

Generalforsamlingen 2022

Endelig er vi fri for restriktioner, så vi kan afvikle vores generalforsamling inden
udgangen af marts, som bestemmelserne i vores vedtægter foreskriver.

Indkaldelse til
Venneforeningens generalforsamling

Lørdag den 19. marts 2022 kl. 9.30
i Den Gamle Stald
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og stemmetællere
Beretning om foreningens virke
Forelæggelse af regnskab
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Forslag til vedtægtsændringer
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
John Balle Jensen, Finn Ellegaard og
Niels Jørgen Jensen. (Alle er villige til genvalg)
7. Valg af én suppleant
På valg er: Vibeke Binnerup
8. Valg af revisorer. På valg er: Kristian Jensen
9. Valg af én revisorsuppleant

I forlængelse af generalforsamlingen:

Information om den nye
landbrugsmesse
Landbrugsmessen er tilbage her i 2022 med nyt navn og en
masse spændende nye tiltag, som skal puste nyt liv i den
landbrugsmesse, vi kender så godt.
På ca. 30 minutter vil formanden for landbrugsmessens bestyrelse
Tina Kjærgård Tobberup og næstformand Henrik Brøgger Larsen
fortælle om planerne for messen, hvor land og by mødes.

Der bliver efter
generalforsamlingen
mulighed for at deltage
i en frokost i restaurant
Den Gamle Stald
for egen regning.

Hvad laver vi i Mejeristlauget?
Tidligere mejerist Erik Have fortæller om Mejeristlauget
I Mejeristlauget er vi alle sammen pensionister undtagen en, som er produktionschef på et større
mejeri. Blandt medlemmerne er der seks tidligere mejerichefer/mejeribestyrere, to mejerilærere,
tre funktionærer fra produktionen og fire mejeriingeniører. Ægtefællerne er også medlemmer af
Mejeristlauget. Dem kan vi ikke undvære. De forbereder ost til smagsprøver og uddeler
smagsprøver.
På Det Grønne Museum viser vi, hvordan man lavede ost og smør i 1940-50’erne. Her håndrører vi
ostene i et åbent ostekar, og vi laver smør i en trækærne. Vi stiller også op på Landbrugsmessen og
Julemarkedet, hvor man er velkommen til at besøge os og få en snak og en smagsprøve, som vi får
doneret af mejerierne.
Ind imellem laver vi også rygeost, skyr og yoghurt. Vi har også lavet en Kefalotyri-ost, men efter at
Stenalt Gods ikke mere har malkegeder, laver vi en Maribo-ost og en Gl. Estrup-ost. Mælken til
osteproduktionen får vi doneret af Martin og Mogens Vetter Jensen, ”Enghavegård” og Karen og
Per Rasmussen, ”Raunlund”.
Mejeristerne og mejerierne
På herregårdene var det mejersker, der stod for mejeridriften. I 1870’erne blev Maglekildecentrifugen opfundet (kan ses i museets mejeriudstilling i kælderen). Den var grundlaget for, at
bønder og husmænd etablerede det første andelsmejeri i Hjedding ved Ølgod i 1882.
Grundlæggeren af Ladelund Mejeriskole har udtalt, at ”en bølge har rejst sig ved Vesterhavet, og
snart vil den overskylle det ganske land”. I 1930’erne var der 1700 mejerier i Danmark.
Med det noget tungere arbejde blev mejernes opgaver overtaget af mejerister, og der blev
etableret en mejeristuddannelse på Ladelund og i Dalum.
I dag er der kun nogle få men meget moderne mejerier tilbage, og mejeristerne styrer de fleste
processer via computere.

Har man lyst til at blive en
del af Mejeristlauget eller
bare gerne vil vide mere om
lauget, kan man henvende
sig til frivilligkoordinator
Anette Stavensø Møller
på tlf. 2080 3128.

Invitation til afskedsreception for Bodil og Peter
Fredag d. 25. marts siger vi farvel til to af museets kendte ansigter, Bodil Jensen og Peter Bavnshøj,
der efter hhv. 35 og 26 års ansættelse nu har valgt at gå på pension.
Vi holder åbent hus fra kl. 13-15, så kender du en af de 2, eller dem begge, så kom og hjælp os
med at give dem en festlig afsked!
Venlig hilsen Anne Bjerrekær

Kan EU redde skovene?
Lørdag d. 5. marts 2022 kl. 10-11.30
Vandring og skovdebat ved Det Grønne Museum Gl. Estrup
Vi mødes på parkeringspladsen og starter med en lille vandring.
Klima- og biodiversitetskrisen hænger uløseligt sammen med verdens skove, der er
hjemsted for 80 procent af verdens arter og fungerer som planetens CO2-lagre. Derfor
sætter vi fokus på EU's nye afskovningsforordning og skovstrategi og vurderer, om de kan
være med til at styrke de europæiske skoves rolle i forhold til både biodiversitet og klima?
Og om EU lovgivning kan standse afskovningen i troperne?
Skovekspert Anne-Sofie Sadolin Henningsen og EU-ekspert Rasmus Nørlem Sørensen vil
lægge op til debat, og man vil få udleveret en lille bog, som de har skrevet. Desuden oplæg
fra skovekspert Anders Fischer fra Skovskolen.
Vi starter dog med en lille vandring igennem det fantastiske udendørs område, hvor der er
fokus på at bevare de gamle sorter og artsrigdom, som museumsinspektør Bettina Buhl vil
fortælle os om. Derefter går vi til Shelterpladsen, hvor vi serverer en kop kaffe til
fortællingen og debatten. Eller hvis vejret er dårligt, holder vi debatten indendørs.
Arrangør: Oplysningsforbundet DEO i samarbejde med organisationen Verdens Skove, Det
Grønne Museum og Skovskolen Eldrupgård.

Deltagelse er gratis men tilmeld dig gerne på www.deo.dk

Nyt fra museet

Danmark er heldigvis åbnet igen, der er forår på vej – og vi glæder os nu til et nyt år med en masser
gæster på museet! Jeg har lige siddet og skrevet årsberetning for 2021 til Kulturministeriet, og vil
gerne allerførst dele nogle af de resultater, som medarbejdere og frivillige – på trods af
museumsnedlukning, mundbind, sprit og hjemsendelser – præsterede i de 8 mdr. hvor museet var
åbent.
Højdepunkterne er her – i helt uprioriteret rækkefølge:
• Økonomisk holdt vi på trods af corona skindet på næsen, vi kom ud af 2021 uden underskud.
• I juli måned havde vi en besøgsfremgang på 33 procent i forhold til normalåret 2019.
• Frivillige gennemførte 341 (!) aktiviteter – målet var 300.
• Den samlede brugertilfredshed med museet blev fastholdt på 8,9 ud af 10 (det er over
landsgennemsnittet).
• 59 % af vore gæster brugte mere end 3 timer på besøgt (LANGT over landsgennemsnittet)
• Vi åbnede ny udstilling, Guldkorn, om planteforædling, hvor den kulturhistoriske fortælling
danner baggrund for en præsentation af de valg, vi står overfor i dag – og i fremtiden.
• Bevaringsafdelingen flyttede rundt på ikke mindre end 7843 (!) genstande, udskilte 735 af
samlingen og nyregistrerede over 800 våben.
• Der blev udviklet nyt digitalt undervisningsmateriale, og siderne er nu set over 2.000 gange
• Vores sociale medier Facebook og Instagram nåede ud til over 300.000 brugere
• Museet medvirkede 8 gange i det landsdækkende tv-program Go’ Morgen Danmark – og
Madens Hus blev udpeget til at repræsentere Danmark til den fællesnordiske madpris Embla
Food Award, der uddeles af de nordiske landbrugs- og fødevareorganisationer samt Nordisk
Ministerråd.

Og det var bare et lille udvalg af resultater… vi lavede jo meget mere. I kan læse mere, når
årsberetningen er godkendt af KUM, for så bliver den lagt op på museets hjemmeside
2022 bliver også et spændende år. Ud over forskningsprojektet Dansk Landbrugshistorie 1945-2020,
der til november kulminerer i en bogudgivelse, og de sædvanlige (og mange!) publikumsrettede
aktiviteter bliver den helt, helt store opgave opbygning af en ny 1200 m2 stor udstilling på tværs af
museets 4 emneområder. Det lykkedes nemlig i efteråret gennem en bevilling på 11 mio. kr. fra AP.
Møllers Fond at fuldfinansiere de 18 mio. kr. til den længe planlagte store nye basisudstilling.
Udstillingen skal åbne ultimo 2023. Og ja, vi indrømmer det: vi drak champagne den dag, vi fik den
gode nyhed!
En anden større opgave er flytning og registrering af genstande fra det nedlagte Dansk
Gartnerimuseum i Beder, der nu indlemmes i DGM’s samling. Og så kommer det fortsat til at handle
om mink, for vi har lige landet en aftale med Kopenhagen Fur til over to mio.kr. om udvikling af
museets arbejde med dokumentation og formidling af minkerhvervet. Men også flere års indsats for at
få en del af Aarhus Universitets Food Institut som nabo på 36 ha forsøgsjord blev belønnet i 2021, og
AU’s bygninger, der skal ligge på museets jord umiddelbart vest for vores stalde, opføres i foråret
2022. Og vi glæder os rigtigt meget til de kommende års formidlings- og forskningssamarbejder med
universitetet – men det vil I høre mere om.
Anne Bjerrekær, direktør

Det Grønne Museums aktivitetsplan
Vi arbejder løbende på programmet, men herunder er medtaget udvalgte aktiviteter.
Siden www.detgrønnemuseum.dk opdateres løbende.

Formidleren fortæller: Hverdage kl. 13.00 (dog ikke i ferier, se hjemmeside). Gratis. Har du lyst til at

blive fascineret, forundret, oplyst? Så er ”Formidleren Fortæller” noget for dig! En af Det Grønne Museums
medarbejdere giver 15-20 minutters introduktion til en genstand eller et emne, der optager vedkommende
lige præcis nu.

Levende lørdag: Første lørdag i april, maj, juni, september, oktober og november kl. 11-14. Levende
Lørdag betyder liv i værksteder, udstillinger og Madens Hus. Frivillige viser de historiske håndværk,
formidlere giver mini-rundvisninger eller der serveres smagsprøver.

Årets gang (maj-oktober) ved de historiske marker

Årets gang i markerne viser arbejdet fra klargøring af jorden, såningen, rensning, tynding, høst og
tærskning. De frivillige fra Karle- Pigelauget benytter en lang række landbrugsmaskiner og håndværktøj, og
ofte kan du hjælpe med og f.eks. få nye kartofler med hjem til aftensmaden. I Historisk Værksted og
Polakhuset kommer produkterne i brug. Byggen koges til grød, hørren spindes og roerne laves til sirup eller
suppe.

Besøgsguiderne: Hver onsdag viser besøgsguiderne rund i udstillingerne. Spørg i billetlugen hvor du

finder guiderne.

Aktivitetskalender frem til 30. juni
5. marts
5. marts
5.-8. marts

Levende Lørdag
Arr. sammen med Demokrati i Europa om EU og Skov. Kl. 10-11.30 – se hjemmeside
Århundredets Festival: Glemte revolutioner, der skabte Danmark. (Kræver særlig billet)

2. april
9.-18. april
Fra 6. april
21. april
28. april
3. maj
5. maj
7. maj
19. maj
25. maj
28.-29. maj
4. juni
4. juni
15. juni
15. juni
2/6
25/6
30/6

Levende Lørdag, bl.a. m. kogekone i Madens Hus kl. 10-14
Påskeferie med familieaktiviteter
Traktorværkstedet (holder åbent onsdage) – se aktivitetskalenderen på hjemmesiden
Årets gang: Sætte kartofler
Polakhuset åbner (følger årets gang)
Smedjen åbner (alle dage minus mandage)
Årets gang: så roer
Levende Lørdag
Årets gang: Rense roer
Biavlerlauget starter op i Bigården
Landbrugsmesse (kræver særlig billet)
Biavlerlauget arbejder i bigården
Levende Lørdag, bl.a. m. kogekone i Madens Hus kl. 10-14
Medlemsaften i Venneforeningen
Biavlerlauget arbejder i bigården
Årets gang: Tynde roer
Biavlerlauget arbejder i bigården
Årets gang: Hakke roer

Venneforeningens årsregnskab 2021

Vedtægterne trænger til et serviceeftersyn

Et af punkterne på generalforsamlingen den 19. marts er bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. De fleste ændringsforslag, som vi beder generalforsamlingen om at tage stilling til, er
nogle mindre redaktionelle ændringer. F.eks. er protokol ændret til det mere nutidige
beslutningsreferat. Og revisorer er ændret til bilagskontrollant, som er mere dækkende for hvilken
kontrol af årsregnskabet, der reelt sker.
En større ændring er, at det ikke længere er
museumsdirektøren, der fungerer som
bestyrelsens referent, men at denne funktion
varetages af et medlem af bestyrelsen. Dette
sker for at aflaste museumsdirektøren for en
opgave, som fint kan udføres af andre.
Bestyrelsen vil også gøre det nemmere for
medlemmerne at stille forslag til behandling på
generalforsamlingen. Dette kan gøres ved at
flytte datoen for indleveringsfristen af forslag
fra 31. januar til 1. marts.
Bestyrelsen foreslår også en større fleksibilitet i forhold til, hvornår generalforsamlingen senest
skal være afholdt. I de nuværende vedtægter skal generalforsamlingen være afholdt inden
udgangen af marts måned. Bestyrelsen foreslår denne formulering: Foreningens generalforsamling
afholdes inden udgangen af første kvartal, normalt i marts måned.
Alle bestyrelsens forslag kan se på foreningens hjemmeside.

Venneforeningens

MEDLEMSAFTEN
Onsdag den 15. juni 2022 kl. 19.00
Velkommen til en spændende aften, hvor vi mødes til en
hyggeligt samvær med nogle spændende emner om museets virke.
m

Håber vi ses!

Det Grønne Museums Venneforening
Randersvej 4, 8963 Auning
Telefon 86 48 34 44. Mail: info@dgmuseum.dk

