7. september 2021

Foreningen Danmarks Sukkermuseum.
Ordinær generalforsamling den 7. september 2021 – kl. 20:00.
Kl. 19.00 Foredrag af Fabriksdirektør Allan Borreskov – Nordic Sugar
Nakskov.
Formandens beretning.
Som foredragsholder til dette års generalforsamling, havde vi inviteret fabriksdirektør
Allan Borreskov – Nordic Sugar Nakskov, til at for tælle om fabrikkens fremtidige
energiforsyning, som er meget vigtigt, aktuelt, for kommende drift og roekampagner.
Den planlagte generalforsamling den 26. marts 2020 blev aflyst pga. den indtrufne
Covid 19 situation.
Det har for museet været en vanskelig periode, hvor bestyrelsen løbende, har måttet
tilpasse regeringen forskellige regler for forsamling, m2 krav m.m.
Museet blev lukket totalt ned i en periode. Bestyrelsen kunne ikke samles med alle 11
bestyrelsesmedlemmer. Der har dog løbende været beslutninger / arbejder på museet,
som skulle udføres. Det var derfor nødvendigt at nedsætte en styringsgruppe, som
kunne holde møder, når det var påkrævet. Derefter kunne man via mail, kommunikere
med resten af bestyrelsen. Styringsgruppen bestod af Boye Clausen (næstformand),
Anders P. Andersen (kasserer) og Arne Andreasen (formand).
I 2020 er der afholdt 6 bestyrelsesmøder.
I 2021 har vi afholdt 3 bestyrelsesmøder, plus en del møder i styregruppen, som har
været nødvendige, for at holde museet i gang. Ligeledes har det været afholdt div.
møder med guiderne, i forbindelse med Covid 19 forholdsregler på museet.
Vi begyndte en langsom genåbning af museet, med mange restriktioner, som nøje
fulgte regeringens regler. Flere gange måtte disse regler tilpasses, og guider skulle
orienteres med div. skrivelser og mail.
Det er gået meget fint med, at få vagtlisterne besat, selvom der har været mange
åbningsdage.
En stor tak til alle, som har gjort det muligt!
Foreningen Danmarks Sukkermuseum fremstår i dag, som et godt, og eftertragtet
museum. Vi har en god økonomi. Mange besøgende har fundet os. Det gælder
besøgende fra hele Danmark, og mange udlændinge er også vores gæster.
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Medlemmer.
Foreningen Danmarks sukkermuseum har 276 medlemmer pr.31/8-2021.
Medlemmerne er vigtig del af vores museum, som vi sætter stor pris på. Vi vil dog gerne
have mange flere. Alle er velkomne! Med et medlemskab, har man gratis adgang til
museet på alle åbningsdagene.
Sponsorer.
Museets gode økonomi, skyldes ikke alene vores besøgende, men i høj grad vores
trofaste sponsorer. Uden dem ville det være svært, når vi bor til leje, og har en husleje,
idet entreindtægterne ikke kan dække driftsudgifterne. Stor tak til sponsorerne!
Tidligere ”Nakskov Roedyrker Forening”, Nordic Sugar, Mønbogaard Fonden, Lollands
Kommune, og øvrige, som støtter os.
Lokomotiv.
Museet har fået overdraget et meget flot lokomotiv DDS nr. 5. i målestok 1:5,515.
Lokomotivet er fremstillet af en tidligere lærling på Nakskov Sukkerfabrik i ca. 1960.
John B. Larsen (søn af Tuborg depotejer Larsen Maribovej – Nakskov). John Uddannede
sig efterfølgende til ingeniør, og bor i dag i Middelfart. Stor tak til John for det fine
stykke håndarbejde. Der er fremstillet et overdragelsesdokument med den klausul, at
ophører museet, skal John, eller familie kontaktes for evt. overdragelse.
Modelbyggerne har fremstillet en montre, hvor lokomotivet kan stå godt og uberørt.
Under lokomotivet er der lavet en hylde, hvor et gammelt roespor med sveller og div.
lamper, som blev anvendt i forbindelse med roetogene.
Model af fordamper apparater, posefilter og kogeapparat er også blevet fremstillet.
Tak for det store arbejde, som er udført.
Besøgstal på museet.
Efter genåbningen af, museet, i uge 21 og frem til og med uge 35, har vi haft 1507
besøgende. Det er rekord for museet førnævnte periode. Interessen for vores museum
er blevet mere synligt. Vi har annonceret i jydsk – fynske mediers ferietillæg, som
kommer ud til 566.000 læsere i aviser og dagblade, i Jylland, Fyn og Nordsjælland. På
trods af en sparetid, valgte vi at bruge penge på en annonce, som kommer ud til så
mange borgere i en stor del af Danmark.
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Sukkerfestival 2020 blev aflyst.
Museet deltager for 3. gang, som medarrangør af Nakskov Sukkerfestival 2021.

Studietur 2021.
Normalt har vi en studietur, hvert andet år. Pga. Corona situationen har det ikke kunnet
lade sig gøre, men det lykkedes, at afholde en sådan tur august. Turen er for guider,
daglige hjælpere og bestyrelse. Det skal ses, som en lille påskønnelse, for den store
indsats alle vores frivillige udfører. Turen i år gik til Dansk Forsorgshistorisk Museum –
Slagelse. Efter besøget gik turen videre til Skælskør og hjem over den gamle
Storstrømsbro.
Formand.
Som tidligere nævnt, ønsker jeg ikke genvalg til formandsposten. Jeg har nu været
formand i knapt 4 år. Det har været nogle gode år, hvor det er lykkedes, at føre
Foreningen Danmarks Sukkermuseum videre. Jeg takker bestyrelsen og alle de daglige
hjælpere, som har gjort det muligt for mig, at udføre mit job. Mit håb er, at vores
museum må bestå langt ud i fremtiden.
På bestyrelsens vegne
Arne Andreasen
Formand
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