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Generalforsamling den 31. maj 2021 – Formandens beretning 

Opstart og økonomi til projektleder: 

Vil gerne starte beretningen med at udtrykke glæde over at kunne mødes med jer. Hvor er det dejligt at se 

jer. 

 

Vi har haft et år 2020, hvor vi i foreningen startede med at afholde stiftende generalforsamling den 19. 

februar. 

Opgaven var fra starten klar, vi skulle med det samme til at skaffe økonomi for foreningens eksistens. 

Det blev hurtig en anderledes måde at arbejde på end hvad vi havde tænkt, idet Danmark pga. Corona blev 

lukket ned den 11. marts.  

Vi forsøgte dog alligevel at arbejde med at skaffe økonomi til ansættelse af projektleder. Som meddelt i 

informationsbrev, lykkedes det at skaffe midler til løn for projektleder det første år, ved økonomisk støtte 

fra Eva Wegner, Marianne Wegner og Jejsing Trælast.  

TAK til jer. 

Vi kunne derfor ansætte Anne Blond som projektleder pr. 15. august 2020. 

Anne fik fra start arbejdsplads i Digegrevens Hus, men som for mange andre, blev der med baggrund i 

corona hurtig til hjemmearbejdsplads. Her i foråret har Erhvervsrådet igangsat et nyt initiativ, hvilket gjorde 

pladsen trang, så derfor sidder Anne p.t. på kontor ved Jejsing Trælast. TAK at det er en mulighed i en 

periode. 

Bestyrelsen er dog i gang med at finde nye egnede lokaler. Et ”House of Wegner”, som vi kalder det, gerne i 

midtbyen af Tønder, hvor det ud over arbejdsplads for Anne også kan blive muligt at vise nogle møbler, 

holde foredrag m.v. 

 

Medlemmer: 

Vi fik heldigvis også en god tilslutning af medlemmer, som gerne ville støtte formålet med foreningen. 

Vi har ikke på noget tidspunkt annonceret efter medlemmer, men det har overvejende været den 

personlige kontakt eller via medieomtale at nye medlemmer er kommet til.  

Ved årets slutning havde vi 41 medlemmer – på nuværende tidspunkt har vi 53 medlemmer. 

 

Vi havde satset på at holde et informationsmøde for medlemmer i efteråret. Det blev ikke muligt, men i 

stedet var der god opbakning og engagement til det virtuelle informationsmøde.   

Vi fik i den forbindelse nedsat og bemandet følgende arbejdsgrupper: Samling & Arkiv-gruppe, Ideforum-

gruppe, IT-gruppe, Medlems- og støtteforeningsgruppe, Juridiske gruppe og Praktisk gruppe.  

De fleste arbejdsgrupper har været godt i gang, engageret og inspireret på flere måder.  

 

Økonomi i projektet: 

Det vedtagne budget for foreningen er 3-årig og svarer til 3,9 mio. kr. 

Der er derfor brugt en del kræfter på at søge fonde, Tønder Kommune o.a., med henblik på at kunne sikre 

den samlede økonomi. 

Vi har fået en del afslag, nogle med positive tilkendegivelser, om at de havde modtaget mange ansøgninger, 

så vi måtte gerne søge igen. Det er vi ikke de eneste, der har oplevet, generelt er der større søgning til 

medfinansiering via fonde. 

Glædeligt er det, at vi har modtaget penge fra Den selvejende institution Chas. Otzens Håndværkerhus og 

fra Tønder Kommune. 
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”Chas Otzen Fonden” ville gerne overdrage sit overskydende slutbeløb til foreningen. Civilstyrelsen 

forlangte at pengene skulle gå til en opgave, der lå så tæt op ad fondens formålsvedtægter som muligt. 

Det bliver en bog om håndværket i Tønder samt hæfte om Wegners Tønder. 

Det vil i efter generalforsamlingen høre lidt mere om, idet Anne kort vil orientere om arbejdet. 

 

Der blev skabt en god kontakt til Tønder Kommune og i starten af august måned sendte vi en ansøgning om 

0,5 mio. kr. årligt i 3 år. I slutningen af august måned fik jeg foretræde for Kommunalbestyrelsen for at 

fortælle om foreningen og vores grundlag. 

Kommunalbestyrelsen godkendte vores ansøgning ved vedtagelse af Budget 2021-2024 og vi skal som 

minimum afrapportere en gang årligt.   

Det er positivt at Tønder Kommune støtter økonomisk og det er helt naturligt, at vi fortsætter dialog og 

afrapporterer. 

 

Bestyrelsen og forretningsudvalget:   

Som alle andre måtte vi tænke anderledes ved møder i bestyrelsen og forretningsudvalget. 

Vi har stort set kun holdt virtuelle møder og det har fungeret fint. 

Møderne har i høj grad handlet om indhold i beskrivelsen af grundlag for etablering af et museum for Hans 

J. Wegners møbelkunst og om hvordan vi fik hentet penge til foreningen.  

Ved årets udgang, som denne beretning egentlig skulle handle mest om, var rammerne om vision og 

indhold ved at tage form.  

 

Vi har også i bestyrelsen haft en del drøftelser omkring den visuelle identitet, hvilket også er baggrunden 

for at vi ikke har anvendt tid på at opdatere vores hjemmeside. Men nu er vi lige ved at være i mål og 

kommer med et helt nyt koncept.  

 

Godt på vej og fremtiden: 

Har valgt at tage et afsnit med i beretningen, som vil give jer lidt mere information om projektbeskrivelsen, 

hvad der sker i disse dage og den nærmeste fremtid. 

 

Vil gerne i dag give jer et indtryk af indhold i museumskonceptet, her vision:  

“Vision” - Et museum for Wegners møbelkunst baserer sig på visionen om at skabe en levende platform for 

den viden og de mange fortællinger, der direkte eller indirekte kan udledes af Wegners omfattende virke 

som møbelarkitekt. Det er således museets formål at kunne bidrage til en øget national forståelse af 

kvaliteten og betydningen af dansk kunsthåndværk og design.  

Det er samtidig museets ambition at kunne bidrage til en øget internationalisering af dansk kunsthåndværk 

og design. Dette skal bl.a. ske ved at være aktiv i sin internetbaserede formidling, ved fysisk at kunne 

tiltrække udenlandske gæster på baggrund af et ambitiøst udstillingsprogram og en unik museumsbygning. 

Ved fagligt at sætte Wegner i internationale designkontekster, ved at forske - gerne i et internationalt 

samarbejde og arrangere særudstillinger med institutioner i udlandet samt ved at låne globalt ud af 

samlingen.  

I et lokalt perspektiv skal museet være en dynamisk helårsinstitution, der igennem bygningens rolige 

atmosfære, forskellige formidlingstiltag og stedets sekundære tilbud såsom lokaleudlejning og cafédrift, 

bliver et populært og hjemligt sted for lokalbefolkningen i Tønder.”  
 

Foreningens grundlag er startet op på, at vi har noget helt unikt at bygge på. Et grundlag for at tænke store 

tanker og være visionære. Det skal vi fortsætte med og være inspireret af. 
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Arbejdet med projektbeskrivelsen skrider godt frem og vores mål er, at vi indenfor det næste halve år, har 

museumskonceptet færdigt. Efterfølgende kommer arbejdet med at skaffe finansiering så Museum Wegner 

bliver til virkelighed. 

Vi forventer at kunne præsentere det meste af museumskonceptet for jer på et informationsmøde senere i 

år. I forhold til nuværende tidsplan er det sandsynligvis i sensommer eller start efterår.  

 

En anden opdatering jeg gerne vil nævne, er arbejdet med den visuelle identitet. 

Arbejdet har også skabt grundlag for, at vi overordnet tager et nyt navn i anvendelse. Ikke et nyt navn i 

denne forening, som stadig har til formål, at skabe grundlag for etablering af et museum.  

Men vores hjemmeside vil ændre navn, udseende m.v. og blive offentlig i løbet af kort tid. 

Vi vil i fremtiden kendes på navnet Museum Wegner. Det er jo det vi arbejder for og er på vej med i forhold 

til beskrivelsen af grundlaget for ”Etablering af et museum for Hans J. Wegners møbelkunst”.  

Derfor giver det god mening allerede nu at anvende Museum Wegner som kendetegn i vores arbejde.  

 

Som det seneste tiltag har vi igangsat etablering af en støtteforening. Formålet er at understøtte vores 

forening og arbejde og senere et Museum Wegner. Her har en arbejdsgruppe bestående af Jens Gade, Hans 

Hessellund, Sten Hansen og Stig Bang-Mortensen lagt en del kræfter i. Jens Gade vil efter generalforsamling 

orientere om arbejdet herunder invitation til stiftende generalforsamling for Museum Wegners Venner. 

  

Afslutning og Tak: 

 

I lørdags modtog Anne og jeg et indspark fra en lokal borger. Jeg blev så glad. Det var fantastisk at læse, 

hvordan pågældende virkelig med baggrund i Wegners møbelkunst, perspektiverede over potentialet for 

Tønder. Som han skrev:  

”Tænk StorT”  -  

”Folk fra hele verden skal komme til Wegner-museet, og så får de Tønder og alt hvad marsken kan tilbyde i 

tilgift – ikke omvendt”. ”Tønder skal have modet”. 

Så dejligt og berigende. 

Og så er det også sendt til en del af Kommunalpolitikerne i Tønder Kommune. 

 

 

Ud over en TAK til jer i arbejdsgruppen omkring etablering af støtteforening, vil jeg også gerne rette en stor 

TAK til alle I andre, der har ydet og yder en frivillig indsats i alle vores arbejdsgrupper.  

TAK til jer som medlemmer, at I bakker op. 

 

TAK for velvilje og gode vilkår fra revisor, fra bank og for oplagring af effekter hos Anders og Bo Jacobsen. 

Tak til Kurt Bucka, Jejsing Trælast for velvilje og samarbejde også omkring personaleadministration.  

TAK til Anne og TAK til bestyrelsen for engagement, samarbejde og indsats. 

 

Året 2020 vil uden tvivl blive husket af os alle.  

I foreningen her, vil det også være året vi husker, fordi vi har en vision om, at der om nogle år står et 

Museum Wegner i Tønder.  

 

  

 
 


