Kære alle.

Nakskov oktober 2022

Så er vi kommet ind i efteråret med et mere omskifteligt vejr, og
samtidig kampagnetid. Disse ting har af naturlige grunde altid hørt nøje
sammen. Det kan så samtidig være en lejlighed til, i en medlemsorientering,
at kigge lidt tilbage.
Efter de senere års corona forstyrrelser har Sukkermuseet efterfølgende haft en mere normal højsæson i
2022. Overordnet har det været en god sæson. Dog med et lidt ændret besøgsmønster. Det er naturligvis
ikke muligt, at drage en endelig konklusion m.h.t. besøgstal m.v. Vi kan dog allerede nu konstatere, at vi
har haft færre busselskaber på besøg, men samtidig flere besøgende ”fra gaden”. Vores indtryk fra de
busselskaber vi har kontakt med er, at det i 2022 generelt har været vanskeligt at få fyldt busserne. For at
kunne modtage alle de besøgende, er det en forudsætning, at have et flittigt og solidt guidekorps. Det er
Sukkermuseet heldig at have. Der skal derfor ved denne lejlighed lyde en stor tak til såvel guider som til
andre, der yder en stor frivillig indsats for museet på andre områder.
I denne forbindelse vil bestyrelsen gerne gentage en stille bøn: ”Der er stadig plads til flere frivillige
omkring Sukkermuseets virke”. Det kan nævnes, at for at være guide er den væsentligste forudsætning,
at man kan lide at tale med mennesker. Man behøver ikke at være ekspert i hverken roedyrkning eller
sukkerfremstilling. Ligesom der er et meget simpelt regnskab i forbindelse med guidejobbet. Guidejobbet
kan give mange gode oplevelser blandt de besøgende. Så har man lyst til at bruge et par eftermiddage
om måneden, og samtidig gerne vil være en del af et socialt team, så kontakt endelig bestyrelsen. Også
andre frivillige til andre mindre opgaver er meget velkomne. Bestyrelsens adresser m.v. findes på
www.sukkermuseet.dk
Vedr. den mere praktiske del af arbejdet omkring museet, så regner bestyrelsen med i mellemsæsonen,
at skulle se på en opdatering af museets IT-del. Der skal foretages nogle vedligeholdelser i lokalerne, og
der er løbende registreringsopgaver, der skal håndteres. Guiderne har i denne sæson, når der var tid og
lejlighed til det registreret, hvor de besøgende kommer fra og, hvordan de er blevet opmærksomme på
Sukkermuseet. Resultatet af dette skal vi også lige have analyseret i mellemsæsonen. Sidstnævnte er
begrundet i, at vi vil være sikre på, at vi anvender vore annoncekroner på den rigtige måde.
Vi evaluerer ligeledes løbende, om vi har de rigtige åbningstider. Bestyrelsen er også meget bevist om de
stigende energipriser, der naturligvis vil komme til, at påvirke Sukkermuseets situation.
Til næste år prøver vi, for at styrke det sociale sammenhold omkring museet, at arrangere en studietur
for de frivillige til et relevant museum eller lignende og her søge, at finde inspiration til forbedringer.
En del af de løbende forbedringer og aktiviteter, der sker omkring museet er kun muligt, da vi har nogle
gode sponsorer og trofaste medlemmer, hvilket bestyrelsen også ved denne lejlighed gerne vil takke for.
Denne støtte er på mange måder af stor værdi for arbejdet omkring Danmarks Sukkermuseum.
På bestyrelsens vegne.
Boye Clausen
Fmd.

