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Generalforsamling den 28. april 2022 – Formandens beretning 

 

Museumskonceptet udarbejdet. 

Året 2021 blev skelsættende for os som forening, idet konceptet for Museum Wegner blev færdig. Vi synes 

det er blevet til en god beskrivelse af indhold i et Museum Wegner og samtidig med et realistisk 

driftsbudget. Et driftsbudget, hvor der er givet tilsagn om årlig støtte på 1,5 mio. kr. fra hver af døtrene Eva 

Wegner og Marianne Wegner, hvilket vi er meget taknemlige over.  

Konceptet er tilgængelig på vores hjemmeside, men også trykt i nogle eksemplarer. Der er desuden 

udarbejdet en mindre udgave, der kort opsummerer indhold.  

Det er jo vores væsentlige formål og opgave, at få udarbejdet grundlaget for etablering af et Museum, men 

alligevel vil jeg gerne i dag takke jer i bestyrelsen og Anne for utrættelig indsats, hvor ord og sætninger er 

blevet vendt igen og igen, for at få det bedste indhold i konceptet. 

 

Museum Wegner i Tønder.  

Vi har et ønske om, at et Museum Wegner skal ligge i Tønder, her er Hans J. Wegner født og vokset op. 

Tønder kalder sig Wegner by, der uddeles hvert år Wegner pris og Tønder Kunstmuseum med Stolegaven i 

Vandtårnet er en velbesøgt attraktion. Museum Wegner beliggende i Tønder vil være et godt supplement, 

en attraktion som vil få lokale, national og international bevågenhed. 

Vi har, som det kan læses i konceptet, også beskrevet en fysisk placering / beliggenhed, der er drøftet med 

administrationen i Tønder Kommune og som vil komme et Museum Wegner og Tønder by til ære og 

værdighed. 

 

Bestyrelsen, opgaver og initiativer i løbet af året. 

I årets løb har der været udskiftning i bestyrelsen, idet Bo Bjerggaard stoppede, i stedet indtrådte suppleant 

Bo Jacobsen i bestyrelsen. Igen i dag skal lyde en stor Tak til Bo Bjerggaard for indsats. 

I bestyrelsen har der naturligt været en del mødeaktivitet. Der er er afholdt syv møder, hvor vi blandt 

opgaverne har taget stilling til etablering af hjemmeside, herunder ændring af domænenavn til 

museumwegner.  

Vi har lejet udstillingslokalet Østergade 4. Desværre så vi ikke økonomisk mulighed for at leje større lokaler, 

så projektleder kunne få en arbejdsplads ved et udstillingslokale.  

 

Museum Wegners Venner er stiftet i det sidste år. Foreningen er kommet godt i gang og har allerede 

afholdt en del arrangementer. Der er plads til endnu flere medlemmer, så hermed en opfordring til at 

melde sig ind. Tak til medlemmer af bestyrelsen i Museum Wegners Venner for jeres store indsats og 

engagement. 

 

Bogen ”Tønder Håndværk – Wegner & Tønder Håndværkerforening” blev udgivet i december måned. En 

flot beskrivelse, som Chas Otzen fonden gav mulighed for, hvilket vi er taknemlige over. Tak til Tønder 

Håndværkerforening for overdragelse af de sidste fondsmidler, tak til alle der har bidraget, især Ingolf 

Haase, Marianne Wegner og Anne Blond. Bogen kan købes for 50. kr. i Udstillingslokalet, Østergade 4. 

 

Vi har i foreningen indgået aftale om ”Huskunsterprojekt” et samarbejde mellem Højer Designefterskole,  

kunstner Rick Towle og os. I vil få en kort orientering om projektet efter generalforsamlingen.  
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Lidt ind i 2022 – hvad sker der. 

Vi har sendt en ansøgning til Tønder Kommune om et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr., når Museum 

Wegner er bygget og klar til drift.  

Desuden om tilsagn anlæg svarende til byggegrund, omkostninger i forbindelse md byggemodning, 

etablering af nødvendig infrastruktur, herunder parkeringsarealer. 

Tønder Kommune har udtalt sig positivt om konceptet for et Museum Wegner og vil behandle ansøgning i 

forbindelse med budgetbehandling 2023.   

 

Vi forventer at det vil koste omkring 150 mio. kr. at bygge et Museum Wegner. Vi er nu gået i gang med den 

store opgave at søge fonde o.a. om anlægsmidler. Det kræver en stor indsats og mange kræfter, vi håber 

det bedste.  

 

Vi har beskrevet grundlaget for en erhvervsklub, et initiativ vi håber der bliver taget godt imod. I vil få en 

kort orientering om initiativet efter generalforsamlingen. 

 

Interesse, samarbejde og tak.   

Vi har haft konstruktive møder med ledelsen Museum Sønderjylland, Tønder Kunstmuseum og Tønder 

Museum, hvor vi orienterer hinanden om planer for fremtiden. 

Vi oplever en stigende interesse og opbakning til etablering af et Museum Wegner.  

En positiv tendens, som vi glædes over. 

 

Tak til jer medlemmer for opbakning, arbejdsindsats og positiv omtale. 

Tak til bidragsydere for uvurderlig støtte. 

Tak til Anne for arbejdsindsats som projektleder. 

Tak til jer i bestyrelsen for arbejdsindsats. 

 

Lad os alle holde visionen for øje, at der om nogle år står et Museum Wegner i Tønder.  

  

Tak.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2022, formand Sonja Miltersen 

 



 

MUSEUM FOR HANS J. WEGNERS MØBELKUNST 

Resultatopgørelse  

 

             2021         2020  

Nettoomsætning    1.100.250   701.254  

Andre eksterne omkostninger     -180.775     -28.191  

Bruttoresultat       919.475   673.063  

 

Personaleomkostninger     -604.885                       -247.857  

 

Driftsresultat       314.590   425.206  

Andre finansielle indtægter                 0              57    

Øvrige finansielle omkostninger         -2.420                           0  

 

Årets resultat       312.170    425.263  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUSEUM FOR HANS J. WEGNERS MØBELKUNST 

Balance 31. december  

 

          2021       2020  

Aktiver        

Omsætningsaktiver  

Andre tilgodehavender         8.100             0  

 

Likvide beholdninger     787.795  504.642  

 

Omsætningsaktiver i alt    795.895  504.642  

 

Aktiver i alt     795.895  504.642  

 

 

Passiver  

Egenkapital   

Overført resultat     737.433  425.263  

Egenkapital i alt     737.433  425.263  

 

Gældsforpligtelser 

Leverandører af varer og tjenesteydelser      1.081          186  

Anden gæld       57.381    79.193 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt     58.462    79.379  

 

Gældsforpligtelser i alt      58.462    79.379  

 

Passiver i alt     795.895  504.642 



 

MUSEUM FOR HANS J. WEGNERS MØBELKUNST 

Driftsbudget       

 

         2022 

 

Indtægter       

Donationer      1.100.000 

Indtægter i øvrigt                          0 

 

Indtægter i alt     1.100.000  

 

Udgifter 

Personaleomkostninger            650.000   

Administrationsomkostninger                24.000 

Husleje inkl. varme, el, alarm og forsikring                 16.000 

Bestyrelsesmøder og generalforsamling               15.000 

 

Driftsomkostninger i alt       705.000 

 

Renter                                                                             0 

 

Årets resultat             395.000 
  

 


