FORMANDSBERETNING FOR LEMVIG MUSEUM 2020
Det år, der er gået siden sidste generalforsamling, har på alle måder været usædvanligt. Sammen
med mange andre troede vi, at det var en helt usædvanlig og forbigående situation, da vi sidste år
måtte afvikle vores generalforsamling pr. mail, fordi landet var lukket ned, og forsamlingsforbud
umuliggjorde en traditionel fysisk generalforsamling. Men det er jo som bekendt historien, man
kan lære af, og her omkring et år senere er vi blevet meget klogere, når det kommer til Coronarestriktioner, Covid19, mundbind, afspritning, testning og et batteri af forskellige vacciner.
Desværre befinder vi os også i en situation, hvor vi igen må afvikle en generalforsamling på usædvanlige vilkår, noget der på ingen måde er ideelt, men som vi håber, I som medlemmer af museumsforeningen har forståelse for. Til gengæld ser vi frem til at møde jer til et fælles arrangement
med et historisk indhold senere på året, hvor alt peger på, at vi igen kan mødes uden en række af
hæmmende forholdsregler.
På trods af de usædvanlige omstændigheder har bestyrelsen i det år der er gået været i arbejdstøjet, og der er lagt et stort fælles arbejde i visionen for et nyt Lemvig Museum. Helt konkret har
bestyrelsen sammen med museets personale og med hjælp fra konsulent Lene Bak fra Pluss
Leadership udarbejdet en ny strategi og vision for museet. Strategien sætter fokus på de områder,
der skal arbejdes med i perioden frem til 2025. Det bliver bl.a. fortællingen om ”livet i de korte
sætningers land”, om naturen der former mennesker, og mennesker der former naturen. Men
også om det møde der historisk set har fundet sted mellem mennesker her i det Vestjyske, og som
vi som museum fortsat vil være med til at facilitere og formidle. Vi ønsker at formidle vores mange
spændende historier på en ny og vedkommende måde.
Det vigtigste på et museum er naturligvis dets indhold, men som vi gennem mange år har erfaret,
sætter de fysiske rammer også deres præg på de muligheder, vi har som museum. Vores nuværende museumsbygning i ”Vesterbjerg” er på mange måder både en charmerende og historisk
bygning, der for mange mennesker i Lemvig næsten er synonym med Lemvig Museum. Desværre
er det også både en bygning og en placering, der byder på meget begrænsede muligheder for store forandringer. Bestyrelsen har derfor i forlængelse af visions- og strategiarbejdet udarbejdet et
prospektmateriale, der skal bruges i forbindelse med ansøgninger til fonde, der vil gå ind i arbejdet
med at skabe de nye bygningsmæssige rammer, der skal til for at drive et fremtidens museum i
Lemvig. Museets ledelse og formand har haft møder med Lemvig Kommune, udvalgte fonde og
personer, der ejer bygninger i byen, der kunne være relevante i en museumssammenhæng. I skrivende stund er dette arbejde ikke afsluttet, men målet er fortsat at skaffe mere fleksible og moderne faciliteter for Lemvig Museum, enten på den nuværende placering eller på en anden central
matrikel i Lemvig by.
Museets bestyrelse har i løbet af de sidste få år oplevet nogen udskiftning, så den i dag fremstår,
som en bestyrelse med en god blanding af nytilkomne bestyrelsesmedlemmer og medlemmer

med flere års erfaring. Når der til dette lægges en bred vifte af kompetencer blandt bestyrelsens
medlemmer, så er museets bestyrelse godt rustet til det store arbejde, der ligger i at skabe en ny
fremtid for Lemvig Museum.
Tak til museets ledelse og ansatte for en solid og kvalificeret arbejdsindsats. Tak til bestyrelsen for
et godt og konstruktivt samarbejde i det år, der er gået! Og sidst, men ikke mindst, en meget stor
og varm tak til Kurt Lyhne, der efter næsten 20 års utrætteligt og kompetent bestyrelsesarbejde
nu forlader museets bestyrelse.
I den kommende periode vil bestyrelsen arbejde videre mod de pejlemærker, der er beskrevet i
vores visions- og strategipapir. I den forbindelse er det fortsat en opgave at få synliggjort de mange forskellige sammenhænge, hvor Lemvig Museum optræder som en væsentlig og ofte uundværlig samarbejdspart. Lemvig Museum er fyldt med gode historie og stor faglig kompetence. Det er
et skatkammer, som vi gerne vil dele med endnu flere lokale og de mange besøgende, der gæster
Lemvigegnen.
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