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Styrelsens på t egning
Styrelsen har dags dato aflagt å r sregnskabet for 2013 for Ringkø b ing-Skjern Museum.
Å r sregnskabet er aflagt i overensstemmelse med museumsloven, herunder Kulturministeriets bekendtgø relse nr. 461 af 25. april 2013 om regnskab og revision samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Vi
anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæ s sig og de udø v ede regnskabsmæ s sige skø n
for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præ s entation af å r sregnskabet retvisende. Å r sregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt
resultatet af museets aktiviteter.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegø r else for de forhold, beretningen omhandler.
Ingen af museets aktiver er pantsat eller behæ f tet med ejendomsforbehold udover det i å r sregnskabet anførte, og der på h viler ikke museet eventualforpligtelser, som ikke fremgå r af å r sregnskabet.

Skjern, den 7. maj 2014

Kim Clausen
Museumsdirektø r

Styrelsen

) Medarbejdervalgt styrelsesmedlem uden stemmeret

Den uafhæ n gige

revisors på t egning

Til styrelsen for Ringkøbing-Skjern

Museum

På t egning på å r sregnskabet
Vi har revideret å r sregnskabet for Ringkø b ing-Skjern Museum for regnskabså r et 2013, der omfatter regnskabspraksis, resultatopgø r else, balance og noter. Å r sregnskabet aflægges i
overensstemmelse med de for
statsanerkendte museer gæ l dende regnskabsbestemmelser samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.
Under henvisning til § 7, stk. 2 i instruks for revision af museer, der modtager statstilskud i henhold til
"Lov om museer
skal vi oplyse, at vi har afgivet revisionsprotokollat den 7. maj 2014 vedrø r ende
å r sregnskabet for 2013.
Ledelsens ansvar for å r sregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et å r sregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med de for statsanerkendte museer gæ l dende regnskabsbestemmelser samt almindeligt anvendt
regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nø d vendig for at udarbejde et å r sregnskab uden væ s entlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar og den udfø r te

revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om å r sregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Kulturministeriets bekendtgø r else nr. 461 af 25. april
2013 om regnskab og revision samt instruks nr. 10205 af 7. marts 1997 for revision af statsanerkendte
museer, der modtager tilskud i henhold til "Museumsloven". Dette kræver at vi overholder etiske krav
samt planlæ g ger og udfø r er
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om å r sregnskabet er uden
væ s entlig fejlinformation.
En revision omfatter udfø r else af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for belø b og oplysninger i
å r sregnskabet. De valgte handlinger afhæ n ger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for
væ s entlig fejlinformation i å r sregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for museets udarbejdelse af et å r sregnskab, der giver et retvisende billede. Formå l et hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstæ n dighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæ s sige skø n er
rimelige samt den samlede præ s entation af å r sregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnå e de revisionsbevis er tilstræ k keligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhæ n gige

revisors på t egning

Konklusion
Det er vores opfattelse, at å r sregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabså r et 2013 i overensstemmelse med de for statsanerkendte museer gæ l dende regnskabsbestemmelser samt almindeligt
anerkendt regnskabspraksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har gennemlæ s t ledelsesberetningen. Vi har i den forbindelse ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udfø r te revision af å r sregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med å r sregnskabet.

Skjern, den 7. maj 2014
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

statsautoriseret revisor
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Oplysninger om Ringkø b ing-Skjern
Ringkøbing-Skjern Museums aktiviteter foregår følgende

Museum

steder i Ringkøbing-Skjern

Bundsbæ k -områ d et (Bundsbæ k Mølle, Bundsbæ k Møllegård,
Kro-områ d et
Kro og Bork Vikingehavn)
Magasin, ejendommen Industrivej 14-16, Skjern
Gå s emandens Gå r d
Hattemagerhuset
Vindmø l len
Bymuseet
Reberbanen
Provstgaards Hus
Abelines Gå r d
Ringkøbing Museum
Strandgå r den
Vedersø Præ s tegå r d
Lyngvig Fyr

Kommune:

Dejbjerg Jernalder og Bjø r nemosen)

Ejerforhold, navn, art, status og adresse
Den selvejende institution Ringkøbing-Skjern Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum efter
museumslovens kapitel 6 (lov 358 af 8. april 2014).
Museet omfatter kultur- og naturhistorie i Ringkøbing-Skjern
Museets hovedadresse (kontoradresse) er Bundsbækvej

Kommune.

25, 6900 Skjern.

Daglig leder
Museumsdirektø r Kim Clausen.
Revisor
PricewaterhouseCoopers, Ø s tergade

40, 6900 Skjern.

Formå l og a n s v a r s o m r å d e
Museet har til formål gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at belyse tilstande
og forandringer inden for kultur- og naturhistorien fra dens første begyndelse til nutiden.
Museets geografiske ansvarsområ d e er Ringkøbing-Skjern Kommune.
Museet er en forskningsinstitution, hvis samlinger gøres tilgængelige for offentligheden og stilles til rådighed for forskningen. Museet udbreder kendskabet til resultater af museets egen forskning såvel som anden
forskning baseret på museets samlinger.
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Oplysninger om Ringkø b ing-Skjern Museum
Indsamling, registrering, forskning og formidling finder sted inden for den geografiske, tids- og emnemæ s sige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområ d e.
Museet kan virke uden for sit geografiske ansvarsområ d e efter aftale med de på g æ l dende
lokalmuseer.
Genstande, der savner en naturlig tilknytning til museets ansvarsområ d e, bø r
ne, men søges henvist til et relevant museum.

kulturhistoriske

ikke indlemmes i samlinger-

Lokalhistorisk Arkiv for gammel Skjern Kommune drives som en afdeling under
um.

Muse-

Museets samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder
Museet er en del af Danmarks offentlige museumsvæ s en
gensidig bistand.

med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og

Museet er medlem af Organisationen af Danske Museer og Samvirket af Museer i Vestjylland og deltager
aktivt i det regionale samarbejde i museumsområ d et.
Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområ d er.
Museet samarbejder inden for sit ansvarsområ d e med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk
planlæ g ning, og kan indgå aftale om at varetage opgaver for andre,
frednings-, bevarings-, planlæ g nings-, forsknings- og formidlingsopgaver.
Museets virksomhed er underlagt gæ l dende museumslov.
Museet følger standarder og normer for museers virksomhed efter retningslinjer fra Kulturarvsstyrelsen,
herunder indsendelse af indberetninger til centrale registre.
Styrelsen, s a m m e n s æ t n i n g

og valgmå d e

Museet styrelse bestå r af 11 medlemmer, der udpeges så l edes: - 2 medlemmer valgt af Ringkøbing-Skjern
Byråd blandt byrå d ets medlemmer - 3 medlemmer udpeget af og blandt bestyrelsen for Skjern-Egvad Museumsforening - 3 medlemmer udpeget af og blandt bestyrelsen for Ringkøbing Museumsforening medlem fra Ringkøbing Fjord Erhvervsrå d - 1 medlem fra Ringkøbing Fjord Handels- og Turistrå d
medlem
udpeget af regionsrå d et for Region Midtjylland. Medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsrå d og erhvervs- og turistrå d udpeges for 4 å r efter hvert kommunalvalg. De foreningsudpegede udpeges for 2 å r med
valg af 3 medlemmer hvert å r . Genvalg kan finde sted.
Museets personale kan vælge en personalerepræ s entant
Ordinæ r t styrelsesmø d e

uden stemmeret til museets styrelse.

afholdes mindst 4 gange årligt.
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Oplysninger om Ringkø b ing-Skjern Museum
Styrelsen bestå r pr.

januar 2014 af følgende medlemmer:

Udpeget af Skjern-Egvad Museumsforening:
Hans Ole Jessen (Formand)
Bent Dyrvig
Børge Ø s tergaard
Hansen
Udpeget af Ringkøbing Museumsforening:
Jens Olufsen (Næ s tformand)
Kurt Nygaard Pedersen
Børge Sø r ensen
Udpeget af Ringkøbing-Skjern Byråd:
Helle Stæ r k Olesen
Gitte Kjeldsen
Udpeget af Ringkøbing Fjord Erhvervsrå d :
Søren Holm
Udpeget af Ringkøbing Fjord Handels- og Turistrå d :
Lykke Nielsen Høj
Udpeget af Region Midtjylland:
Torben Nø r regaard
Udpeget af medarbejderne (uden stemmeret):
Benny Madsen

6

Å r sberetning
Hovedaktiviteter
Museet udfø r er i overensstemmelse med museets formål, som statsanerkendt kulturhistorisk museum,
indsamlings-, forsknings-, dokumentations-, bevarings- og formidlingsaktiviteter i Ringkø b ing-Skjern
Kommune.
Som statsanerkendt kulturhistorisk museum er museets aktiviteter rettet mod:
•

Sikring af kulturarven (indsamle, registrere, dokumentere og bevare).
•

Videnskabelse om kulturarven (undersø g e, forske og rå d give myndigheder, lokalsamfund, institutioner og personer).
•

Formidling og levendegø r else af kulturarven til museets besø g ende (udstillinger, levendegø r else,
sæ r arrangementer, hjemmeside, naturvejledning, foredrag samt artikler og udgivelse af å r bog)
samt videnbaseret læ r ing t i l skoler

Ny museumslov

vedtaget

I begyndelsen af 2013 blev den nye museumslov vedtaget efter en lang udredningsproces. Overordnet kan
man sige, at lovens formå l sbestemmelser er blevet bredere. Så l edes har formidlingen fået en mere central
plads, ligesom der indfø r es krav til forskningen.
Loven tager afsæt
punkter:
1.
2.

i udredningen om fremtidens museumslandskab og indeholder overordnet to hoved-

Forenkling af den nuvæ r ende tilskudsstruktur til museerne og
Etablering af en samlet pulje til udvikling af museumsområ d et.

Desuden betyder loven, at bestemmelser om museernes indberetning til centrale registre
at
kravene t i l museumslederes kvalifikationer forenkles samt at direkte tilskud til konserveringscentre afvikles.
Strategisk

samarbejde

med Museetfor

Varde By og Omegn

Samarbejdet mellem Ringkø b ing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn er fortsat i 2013.
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Å r sberetning
Samarbejdet omfatter følgende
Vestjyske supertemaer
De to museer har i fællesskab formuleret fire forsknings-og formidlings temaer, som begge museer har
interesse i og ø n sker at samarbejde om.
De fire temaer er:
Jernalder og Vikingetid i Vestjylland
2. Vestkyst turismens historie
3. Vestjylland under 2. verdenskrig
4. Mennesker, landskab og identitet i Vestjylland

Fæ l les Å r bog
Udgivelse af artikler fra begge museers arbejdsmark. Å r bogens primæ r e
aftagere er medlemmer af de museumsforeninger, der er tilknyttet de to museer samt samarbejdspartnere. Der arbejdes med, at å r bø g erne
afspejler temaer fra de fire supertemaer.
Fæ l les arkæ o logisk
enhed "Arkæ o logi Vestjylland"
Ringkø b ing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn har i 2013 arbejdet videre med at etablere
en fælles arkæ o logisk
enhed "Arkæologi Vestjylland". Denne enhed er en realitet pr. 1.1. 2014. Fra begge
museer var man enige om, at man gerne ville organisere dette samarbejde som et i/s. Imidlertid ville Kulturstyrelsen ikke acceptere dette. Samarbejdet er herefter organiseret med Museet for Varde og Omegn
som juridisk og ø k onomisk ansvarligt museum. Der er nedsat en styregruppe, hvor museumslederne og
souschefer fra begge museer sidder. Kulturstyrelsen har accepteret, at enheden får sit eget akronjon "ARV
Arkæ o logi Vestjylland".
Projekt v e d r ø r e n d e etablering af fæ l les skoletjeneste
Med et tilskud på DKK 750.000 fra Kulturstyrelsen er de to museer i gang med at undersø g e mulighederne for etablering af en fælles skoletjeneste. Projektet falder godt i trå d med den nye folkeskolereform. Projektet skal væ r e afsluttet i forå r et 2015. Projektet omfatter endvidere inddragelse af skoleforvaltningerne i
Varde Kommune og i Ringkø b ing-Skjern Kommune.
Udvikling af museets digitale profil
Der er i 2013 arbejdet på at udvikle museets digitale profil
komme i gang i forå r et 2014.

gennem en interaktiv hjemmeside, der vil
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Å r sberetning
Bevaring - køb af Industrivej 14-16, Skjern til magasiner
Museet kø b te i vinteren 2012-13 ejendommen Industrivej 14-16 i Skjern, som omfatter administrationsbygning, væ r kstedsbygning og tre haller med henblik på at bruge bygningerne som magasin til museets
samlinger. Kø b esummen
omkostninger lø b er op i DKK 4.367.500, som er blevet finansieret ved
hjæ l p af henlagte midler, kreditforeningslå n samt salg af ejendommene Tvæ r gade 2 og Signaltjenestehuset Bredgade 79 i Skjern.
I hele 2013 har ombygning, indretning og overflytning af museumsgenstande fra museets øvrige magasiner til Industrivej sat sit præ g på mange andre opgaver, som det har væ r et nø d vendig at udsæ t te. Det er
hensigten, at alle museets samlinger med tiden skal opbevares i de nye magasiner. Dog tæ n kes magasinet
ved
Vindmø l le opretholdt, ligesom magasinet i kæ l deren under udstillingsbygningen på Ringkø bing Museum.
Gennemgang

samlinger

I forbindelse med indretning af det nye magasin på Industrivej i Skjern sø g te museet i 2013 Kulturstyrelsen om midler til en gennemgang af samlingerne med henblik på at få overblik over samlingernes tilstand.
Som en udlø b er af denne proces kan museet få mulighed for at få tilladelse til kassation af genstande i en
meget då r lig bevaringstilstand og uden oplysninger. Man har i museets styrelse haft en debat om kassation af genstande fra museets samlinger. Det var isæ r Kulturstyrelsens krav om destruktion, hvis kasserede
genstande ikke kan afhæ n des til giver eller andre museer, der gav anledning til debat. De på g æ l dende
medlemmer mente, at museerne burde have lov til at sæ l ge eller foræ r e kasserede genstande til interesserede private.
Man var i styrelsen enige om, at denne debat er vigtig, men at den skal tages på et nationalt niveau. Fra
ledelsens side er det endvidere blevet understreget, at en samlings gennemgang primæ r t er rettet mod at
få ryddet op og skabt overblik over samlingerne og kun i mindre grad er rettet mod kassation. Læs mere
om samlingsgennemgangen i Christian Ringskou og Lasse Justesens artikel i opdatering 2013 s. 95-100:
"Ringkø b ing-Skjern Museum bag facaden - magasin flytning, samlings gennemgang og kassations sag"
Kro
Den 5. september 2013 blev Fahl Kro udsat for en alvorlig brand. Brand Teknologisk Instituts efterfølgende undersø g else viste, at brandå r sagen skyldtes en overgang i en gnaversikret ledning. Kroen blev af forsikringen erklæ r et for 100 % skadet. Imidlertid var stø r stedelen af krostuerne relativt godt bevarede. Styrelsen har efterfølgende valgt at lade Fahl Kro genopfø r e, hvilket vil ske i 2014. Fahl Kro blev rekonstrueret i 1985-86. Så l edes er kun selve stuehuset med krostuernes interiø r er originale og stammer fra kroens
opførelse i 1856.
Kaj Munks Præstegård

i

Vedersø

Udviklingen på Kaj Munks Præ s tegå r d i Vedersø har væ r et i fremgang i 2013.
antallet af besø g ende busselskaber fortsat.

er fremgangen i
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Å r sberetning
Lyngvig

Fyr

Ringkøbing-Skjern Museum indgik i 2011 en aftale med Ringkø b ing-Skjern Kommune og Naturstyrelsen
om drift og udvikling af Lyngvig Fyr. Aftalen var baseret på et forventet besø g stal på ca. 60.000 gæ s ter
om å r et. I de tre å r museet har stå e t for driften
har besø g stallet væ r et
på ca. 45.000 gæ s ter om
å r et. Endvidere har museet overtaget forpagtningen af iskiosken ved fyret.
I 2013 å b nede museet Fyrmestergå r den for publikum som en del
for at komme op i tå r net. I
Fyrmestergå r den er der indrettet butik, cafe og en udstilling om badeliv i gamle dage. Udstillingen blev
å b net i forbindelse med Kulturfestival Bølgen. Endvidere er der etableret en naturlegeplads i 2013 i haven
til Fyrgå r den.
Det er aftalt mellem Ringkø b ing-Skjern Kommune, Naturstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Museum, at
stedet skal drives og udvikles for de midler, der kommer ind gennem entre, og som kan skaffes fra fonde
og andre tilskudsmuligheder. Museet har derfor arbejdet med forskellige forslag til, hvorledes Lyngvig Fyr
og Fyrmestergå r den kan udvikles yderligere, så man kan få skabt et bedre ø k onomisk fundament for
stedet.
I begyndelsen af
fik museet afslag på en ansø g ning til Realdania i forbindelse med kampagnen
"Stedet tæ l ler". Argumentet for afslaget var
at projektet rummede for lidt nytæ n kning. Museet gik
herefter i gang med at kontakte andre fonde som kunne tæ n kes at stø t te udviklingen af Lyngvig Fyr.
Konklusionen blev, at man for at kunne få stø t te fra de stø r re fonde, skulle have et mere spektakulæ r t
projekt end det, man havde. Dette projekt var baseret på , at bevare og gentæ n ke udnyttelsen af de
eksisterende bygninger. I samarbejde med arkitekt Bo Christensen gik man i gang med at udvikle et stø r re
projekt som indebar en nybygning i form af et "sneglehus" baseret matematikeren Fibonacci's talræ k ke.
Fibonacci's talræ k ke genfindes i mange af naturens egne fæ n omener som f.eks. et sneglehus eller en
bø l ge. Men man kan også finde den i spiraltrappen som fører gæ s terne
op i fyret. Bygningen var delvist
tæ n kt gravet ind i den kunstige klit, der hvor den nuvæ r ende toiletbygning er placeret.
Desvæ r re mente Naturstyrelsen ikke, at det var tidspunktet for et så d ant projekt og ø n skede i stedet, at
Fyrgå r den blev udviklet uden stø r re bygningsmæ s sige
forandringer efter de
man var inde
på det i det oprindelige projekt.
Museet og arkitekt Bo Christensen har nu strammet det oprindelige forslag op så l edes, at der nu kun
indgå r de bygninger, som udgø r kulturmiljø e t omkring Lyngvig Fyr. Dette projekt forventes at kunne
gennemfø r es med de midler, der på nuvæ r ende tidspunkt er givet tilsagn om til projektet.
Der er i alt givet tilsagn om ca. 2,65
DKK. Midlerne kommer fra Ringkøbing-Skjern Kommune 1
DKK, Naturstyrelsen 0,6 mio. DKK, Grø n ne Partnerskaber 0,2 mio. DKK, Friluftsrå d et 0,35 mio. DKK,
Kyst LAG 0,4 mio. DKK og Cykelprojektet Panorama
mio. DKK.
Projektet skal væ r e gennemfø r t
Gåsemandens

inden udgangen af 2014.

Gård

Der er i 2013 blevet arbejdet videre med planerne om udvikling af Gå s emandens Gå r d til et vestjysk
husflidsmuseum i samarbejde med Ringkø b ing Amts Husflidsselskab. Projektet gennemfø r es med
frivillige samt stø t te fra LAG Ringkø b ing-Skjern og Landdistriktsmidlerne. Desvæ r re har det ikke væ r et
muligt at afslutte projektet i 2013. Projektet vil blive afsluttet i forå r et 2014.
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Å r sberetning
Skjern
Vindmølle
Med henblik på en renovering af Skjern Vindmø l le havde museet i 2012 i samarbejde med møllebygger
Jø r n Nielsson, Løve, udarbejdet en plan gå e nde ud på følgende:
•
•
•

at få lokaliseret fejlen i
i mø l lehatten og få denne fejl udbedret
at få vindrosen renoveret
at få mø l lens vinger bygget om fra klapsejler til kludesejler

Museet har i 2013 væ r et i gang med en udvendig vedligeholdelse af mø l len. Desvæ r re har man må t te
udsæ t te undersø g elsen
og udbedringen af fejlen i krø j ekransen pga. sygdom og andre presserende
opgaver
indretning af det nye magasin. Opgaven forventes gennemfø r t i 2014.

Regnskabså r et
Besøgstal
Museets besø g stal i 2013 blev på 167.769 besø g ende gæ s ter. Det er ca. 14.000 fæ r re end rekordbesø g et i
2012, hvor besø g stallet kom op på 182.000. Imidlertid understreger besø g stallet for 2013, at Ringkø b ingSkjern Museum har et betydeligt turistmæ s sigt potentiale og et rimeligt stabilt besø g stal.

Besøgstal 2007-2013
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Det store besø g stal kan ses som udtryk for, at museets brand "Levende Historie", der kæ d er alle museets
afdelinger rundt om Ringkø b ing Fjord sammen, virker. Men samtidig er der ikke tvivl om, at museet har
et potentiale t i l et hø j ere besø g stal, hvis man kan fastholde de besø g ende gennem flere genbesø g på andre
af museets besø g ssteder. Bl.a. forventes det, at gennemfø r elsen af
vedr. Lyngvig Fyr i
lø b et af nogle å r vil tiltræ k ke flere besø g ende.
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Å r sberetning
Der arbejdes fortsat med at øge genbesø g
bl.a. ved tilbud om en ugebillet.

mellem de forskellige museums afdelinger rundt om fjorden

Også etableringen af en sammenhæ n gende cykelsti forbindelse rundt om Ringkø b ing Fjord vil få stor
betydning for, at museet bedre bliver i stand til, at sende gæ s ter videre til et andet museum rundt om
fjorden.
Personale
Museet havde i 2013 52,5 å r svæ r k i ordinæ r e ansæ t telser, hvoraf
fleksjob udgjorde 15 å r svæ r k
(fleksjob
indregnet efter aflønning, hvilket for næ s ten
alle vil sige fuld tid, selv om arbejdstimerne ikke er fuld tid).
Endvidere er der i å r ets lø b oprettet en del sociale jobs på museet
eller læ n gere varighed. Det
drejer sig om personer i arbejdsprø v e, virksomhedspraktik og lø n tilskudsjob samt skå n ejobs.
Museet inddrager et betydeligt antal frivillige i forskellige projekter. I alt har museet samarbejde med ca.
300 frivillige.
Styrelsen
Museets styrelse blev i 2013 udpeget til å r ets offentlige bestyrelse af Plus Leadership - bl.a. på baggrund af
museets fokus på at involvere frivillige.
Butikker og

kaffestuer

Omsæ t ningen i museets butikker og kaffestuer var i 2013 TDKK
hvilket er en fremgang i forhold til
sidste å r på TDKK 145; men desvæ r re mindre end det budgetterede belø b . Udviklingen i omsæ t ningen
fremgå r af nedenstå e nde graf
Omsæ t ning

(TDKK):

2500
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1500
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500

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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Å r sberetning
Særudstillinger:
•

Bundsbæ k Mølle:
Bytte-bytte kø b mand - Fra kø b stadsprivilegium til Netto.
Ringkø b ing Museum: Hvad bunkeren gemte, Dommerkontoret: Jens Malers Ringkø b ing.
Fahl Kro: Vikingeudstilling (bræ n dt den 4. september).
Bundsbæ k Naturpark: De 4 ø e r - Land Art projekt af kunstneren
Bonanno.
Strandgå r den: Hjorten og Skoven om
vandring mod vest.
Lyngvig Fyr: Badeliv i gamle dage.
Skjern Vindmø l le: Lokale kunstnere.
Bundsbæ k Mø l legå r d: Å r ets arkæ o logi.

•
•
•
•
•
•
•

Udstillingen "Hjorten og Skoven" var museets stø r ste udstillingsmæ s sige
Offentlige

satsning i 2013.

naturvejlederture

er der afholdt 111 å b ne ture og arrangementer, der har væ r et besø g t
af 4.332 bø r n og voksne. De
offentlige ture varetages af de to naturvejledere tilknyttet Ringkø b ing-Skjern Museum og Ringkø b ingSkjern Kommune og af eksterne naturformidlere som koordineres af naturvejlederne.
Turene spæ n der
rakkerture,

fra snapseture til natsvæ r mer ture, cykelture, svampeture, fugleture, edderkoppeture,
å b en skolebigå r d, sø n dagsgå t ure,
aftenskoncerter i Lyngvig Fyr og meget andet.

Arrangementer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historisk dyrskue på Gå s emandens Gå r d
Bork Vikingemarked
Ringkø b ing Middelalderdage
Jul på Bundsbæ k Mølle
Museets sommerskole
Efterårsferie
Nat på Museet i Ringkø b ing
Hø s tmarked på Strandgå r den
Midsommerfest på Gå s emandens Gå r d

Skoletjeneste
Skoletjenesten foregå r på museumsudstillinger og historiske væ r ksteder. I alt var ca. 13.000 bø r n og unge, på besø g ved et af museets afdelinger eller i landskabet med en naturvejleder - i forbindelse med et
undervisningsforlø b eller lign. Den nye skolereform betyder, at skolerne får bedre muligheder for at gø r e
brug af museets læ r ingstilbud. Derfor har der væ r et arbejdet på at udvikle skoletjenesten til fremtidens
muligheder. Ringkø b ing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn arbejder på etablering af en
fælles skoletjeneste gennem et projekt, der har fået stø t te fra Kulturstyrelsen.
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Å r sberetning
Naturvejledning

for skoler og

daginstitutioner

er der afholdt 57 arrangementer for skoler og daginstitutioner, som i alt har væ r et besø g t
af 2.098
bø r n og voksne. I å r er der desvæ r re en lille nedgang i besø g stallet. Dette tilskrives lockouten i forå r et. Til
gengæ l d blev å r ets sommerskole en succes med 36 glade bø r n og en sommerskoleafslutning med 150 besø g ende. Å r ets
sommerskole blev udelukkende varetaget af naturvejledningen ved Ringkøbing-Skjern
Museum, hvor vi tidligere samarbejdede med 4H.
Projektet

Interface

Projektet har væ r et i gang siden 2009 og er et samarbejde mellem Vestjysk Gymnasium i Tarm og Ringkø b ing-Skjern Museum. Idé e n med projektet er, at unge HF-studerende, skal ud af klassevæ r elset og stifte bekendtskab med de læ r ingsmuligheder museet rummer.
Folkeuniversitet
I samarbejde med Skjern-Egvad Museumsforening og Ringkøbing Museumsforening blev der i å r ets løb
gennemfø r t 12 forelæ s ninger på Dommerkontoret i Ringkø b ing og på Skjern Vindmø l le. I snit har der væ ret ca. 30 deltagere pr. forelæ s ning.
Undersøgelser
Arkæologi
Museets arkæ o loger har i 2013 behandlet 1.201 byggetilladelser, 404 tilladelser efter natur- og planloven
samt gennemgå e t 27 nye lokalplaner. De indkomne sager har medført 24 forundersø g elser, 3
registreringer og 4 udgravninger.
Tallene fra 2013 viser et å r med en væ s entlig fremgang for arkæ o logien i forhold til å r et før. Det gode
resultat skyldes ikke mindst et stort arbejde af museets inspektø r er, der har haft flere bolde i luften
samtidigt med projekter og udgravninger. På den må d e har vi ikke haft behov for lø s t ansatte i store dele
af 2013. Flere af museets faginspektø r er har yderligere hentet meget arbejde hjem ved at udføre eksternt
betalt forskningsarbejde for andre museer.
Museets inspektø r er har ligeledes i
fået udgivet fire artikler i publikationer og en artikel i
Opdatering. Hulbæ l tebogen ser ud til at væ r e klar til publicering i 2014.
Nyere tid
Ringkø b ing-Skjern Museum indsamler genstande til dokumentation af nyere tids kulturhistorie men
tilstræ b er at indskræ n ke indsamlingen til en snæ v rere emnekreds og til en mindre volumen end tidligere
praksis på såvel Ringkø b ing Museum som Skjern-Egvad Museum. Arbejdet med samlingsgennemgangen
har lagt beslag på stø r stedelen af museets ressourcer til denne type opgaver.
Museet har endvidere deltaget i SAVE-registreringer i samarbejde med Ringkø b ing-Skjern Kommune og
Ringkø b ing Bevaringsforening, samt deltaget i mø d er i Udkantspuljen og Møllepuljen.
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Å r sberetning
I forbindelse med Nordisk Kulturlandskabsforbund sommermø d e, der blev afholdt i Ringkø b ing-Skjern
og Varde kommuner i slutningen af august 2013, har museet bidraget med indlæ g om kulturmiljø e r rundt
om Ringkø b ing Fjord samt indlæ g om
Disse indlæ g vil blive publiceret i Nordisk
å r bog i 2014.
Frivillige
Museet har udarbejdet en frivillighedspolitik, hvor de frivillige er organiseret i
Arbejdet med uddannelse af frivillige har fundet sted i forbindelse med projektet "Frivilligheds Akademiet", der i 2013 har udviklet sig positivt. Projektet tiltræ k ker frivillige fra mange museer i Region Midtjylland. Projektet er forankret i Ringkø b ing-Skjern Kommune i samarbejde med museet. Frivillighedsakaindgå r som en del af kulturaftalen mellem Kulturministeriet og de Midt-og Vestjyske kommuner.
Resultatopgø r else for 2013
Å r ets resultat viser et underskud på DKK 205.674, hvoraf de DKK 183.693 fremkommer i den ordinæ r e
drift, medens DKK 21.981 skyldes manglende finansiering i projekter.
Underskuddet fremkommer først og fremmest som følge af manglende indtæ g ter på entre, kiosker og kaffestuer i forhold til det budgetterede. Endvidere har der væ r et stø r re udgifter til it-hardware og it-support.
Der har også væ r et ø g ede
udgifter i forbindelse med samlingsgennemgangen og flytning af bibliotekerne
på Ringkø b ing Museum og Skjern Cykellager til Bundsbæ k Møllegård, hvilket i virkeligheden er udgifter
som følge af sammenlæ g ningen i 2007.
Udfordringer
Museet vil fortsat have en udfordring i at opfylde dets vision:
Det er Ringkø b ing-Skjern Museums vision, at markere sig som et stæ r kt kulturhistorisk museum, der på
regionalt, nationalt og internationalt plan er kendt som
Danmarks fø r ende ø k omuseum, der gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og
formidling arbejder på en helhedsorienteret forvaltning af den vestjyske kultur- og naturarv i tæ t
samarbejde med lokalbefolkning og kommune.
Det naturlige omdrejningspunkt i kommunens satsning på oplevelsesø k onomi, forstå e t som en
bæ r edygtig, egnskarakteristisk helå r sturisme omkring Ringkøbing Fjord.
Et synligt og dynamisk museum i ø j enhø j de, der beskæftiger sig med de lange linjer i kulturlandskabets udvikling i Vestjylland.
Udvikling af partnerskaber, der sikrer museet kompetencer på alle områ d er indenfor museumsarbejdet og er med til at skabe en attraktiv og udviklende arbejdsplads.
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Å r sberetning
I 2014 vil dette konkret indebæ r e følgende:
•

Genopfø r else
•

af Fahl Kro.

Fortsat indretning af det nye magasin på Industrivej i Skjern.
•

Istandsæ t telse
•

af Skjern Vindmø l le.

Gennemfø r else af det før omtalte
fremme besø g stallet, ligesom det kan væ r e
sø g ssteder.
•

for Lyngvig Fyr. Det skø n nes at projektet vil
med til at fremme genbesø g på andre af museets be-

Skaffe ressourcer til bevaring og udvikling af museets besø g ssteder i form af tilskud fra fonde,
sponsorer, private bidragsydere samt frivillige, der vil stø t te med frivilligt arbejde. En stor del af
museets besø g ssteder bestå r af æ l dre fredede eller bevaringsvæ r dige bygninger. Bygninger som
alle rummer et stort kulturhistorisk og besø g smæ s sigt
potentiale. På Ringkø b ing Museum skal
man i 2014 tage stilling til en ny udstilling, som kan fastholde fokus på museet som udstillingssted efter udstillingen "Hvad bunkeren gemte", der har væ r et en stor publikumssucces.
•

•

At udvikle strategier og forretningsplaner for museets forskellige indtjeningsområ d er - butikker,
kaffestuer og stø r re arrangementer med henblik på at få en bedre egen indtjening.
At udvikle samarbejdet med Museet for Varde By og Omegn i forbindelse med Arkæ o logi Vest og
arbejdet på at etablere en fælles skoletjeneste.
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Regnskabspraksis

Å r sregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Kulturstyrelsen samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Resultatopgø r elsen

Indtæ g ter resultatføres
Ordinæ r e tilskud

i takt med, at de er erhvervet.

fra stat og kommune resultatføres i takt med, at de bevilges.

Tilskud til særlige
Alle væsentlige indtæ g ter

resultatføres i takt med afvikling af den til indtæ g ten

svarende aktivitet.

og udgifter er periodiserede.

Tilskud
Der modtages lø b ende tilskud til særlige projekter. Disse indtæ g ter føres
ovenfor.

over resultatopgø r elsen som omtalt

Til gennemførelse af anden fase af projektet "Vestjyllands Ø k omuseum-kultur, landskab og turisme" er der i
marts 1994 opnå e t bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond på TDKK 8.500 i tilskud til "igangsætning" og
TDKK 13.599 i rente- og afdragsfrit lå n til anlæ g sinvesteringer.
Lånet på TDKK 13.599 til anlægsudgifter behandles, på grund af de særlige vilkår som lå n et er ydet under,
regnskabsmæ s sigt som væ r ende et tilskud. Der er ikke hensat belø b til tilbagebetaling af lå n et.
Til etablering af ny udstillingsbygning og stald ved Bork Vikingehavn er der i januar 2003 opnå e t bevilling
fra Arbejdsmarkedets Feriefond på TDKK 1.700 i rente- og afdragsfrit lån i 25 å r .
Til erhvervelse af fast ejendom i Bjø r nemosen er der i januar 2003 opnå e t bevilling fra Arbejdsmarkedets
Feriefond på TDKK 1.255 rente- og afdragsfrit lå n i 25 å r .
Lånene på TDKK 1.700 og TDKK 1.255 behandles, på grund af de særlige vilkår som lå n ene er ydet under,
regnskabsmæ s sigt som væ r ende tilskud. Der er ikke hensat belø b til tilbagebetaling af lå n ene.
Ringkøbing Amt har ydet rente- og afdragsfri lå n på TDKK 900 til udbygning af Bork Vikingehavn. Lånet
behandles regnskabsmæ s sigt som væ r ende tilskud. Der er ikke afsat beløb til tilbagebetaling af lå n et.

17

Regnskabspraksis
Balancen
Anlæ g saktiver
Salg/kø b af ejendomme og øvrige anlæ g saktiver føres
som hovedregel over resultatopgø r elsen i
/kø b så r et. Dette gæ l der ikke anlægsaktiver inden for arkæologi som aktiveres og afskrives over 3 å r .
Ejendomme er optaget i balancen til den offentlige vurderingssum 1. januar i regnskabså r et. Vurderingssummen og regulering heraf føres direkte over egenkapitalen på en sæ r lig reserve benæ v nt "Bunden egenkapital".
Beholdning af kioskvarer
Beholdningen af kioskvarer er væ r diansat til anskaffelsespris. Der er nedskrevet på ukurante varer.
Tilgodehavender
Tilgodehavender opføres til på l ydende væ r di

med fradrag af nedskrivning til imødegåelse

af eventuelle tab.

Beregnede tilskudsbelø b , som fremkommer i forbindelse med periodisering af uafsluttede projekter, er opført som tilgodehavender.
Forudbetalte tilskud
Forudbetalte tilskud omfatter tilskud, som er udbetalt; men som endnu ikke er anvendt.
Bunden egenkapital
Bunden egenkapital svarer til ejendommenes væ r di, som svarer til offentlig ejendomsvurdering. Lån til
kø b af ejendomme fragår ved opgø r elsen af den del af egenkapitalen, der anses for bunden.
Gæ l d

til det offentlige

Gælden omfatter indeholdt A-skat og AM-bidrag hos ansatte, ATP-bidrag og merværdiafgift.
Gæ l d

til personale

Gælden omfatter feriepengeforpligtelse.
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Resultatopgø r else

januar - 31. december
in r

Samlpt

Ordinæ r

P

2013

2012

Realiseret

Realiseret

Realiseret

Budget

Realiseret

DKK

Statstilskud

3.762.431

Tilskud fra Ringkø b ing-Skjern Kommune

6.178.000

Tilskud i øvrigt

1.124.149

Betaling for arkæ o logiske undersø g elser

2.062.822

Entreindtæ g ter

3.939.239

3.779.856

4.439.274

0

6.178.000

6.074.000

6.199.864

830.771

1.954.920

1.120.000

2.523.497

0

2.062.822

1.900.000

1.040.902

4.673.118

0

4.673.118

4.763.000

4.356.374

Indtæ g ter lokaler

72.246

0

72.246

140.000

84.220

Administration

14.190

0

14.190

0

14.566

0

0

0

5.000

Arrangementer og aktiviteter:

Dyrehold
A

Kulturhistorie

A

0

201.178
160.603

Naturvejledning

0
n

Arrangementer

4

0
215.150

2

47.967

50.000

255.

Salg kaffestuer og kiosker:
Kaffestuer

1.092.572

0

Kiosker

2.213.642

0

67.654

0

Renteindtæ g ter

21.904.624

Indtæ g ter

14.005.510

Undersø g elser

og erhvervelser

Kø r etø j er

1.100.000

1.007.675

2.250.000

2.153.568

67.654

53.000

71.326

22.933.866

21.799.856

22.568.559

14.020.856

14.030.793

2.127.000

2.855.962

231.949

2.047.410
Samlinger og lokalhistorisk arkiv

1.092.572

2.180.707

79.657

26.515

106.172

30.000

34.517

1.844.867

0

1.844.867

1.750.000

1.404.698

315.747

22.329

338.076

300.000

270.056

75.840

458.046

533.886

581.708

0

581.708

560.000

554.881

16.260

0

16.260

15.000

0

3.869

0

3.869

5.000

62.998

0

62.998

30.000

43.984

ARR

n
44.376

251.551

200.000

283.681

Udstillinger

255.648

Anden oplysningsvirksomhed:
Generel markedsfø r ing
Dyrehold
Kulturhistorie
Naturvejledning
1

1

Publikum/levendegø r else

207.175

Administrationsomkostninger

731.572

-864

730.708

670.000

816.772

Husleje

162.205

135.575

297.780

302.000

232.827

481.545

0

481.545

300.000

416.523

1.297.314

0

1.297.314

1.200.000

1.349.118

0

45.152

0

7.517

21.799.856

22.839.522

0

-270.963

Omkostninger kaffestuer og kiosker:
Kaffestuer
Kiosker
Renteudgifter og kursreguleringer
Udgifter

Å r ets resultat

22.088.317

1.051.223

-183.693

-21.981

-205.674

Resultatopgø r else

januar - 31. december
Realiseret

2013

2012

Budget

Realiseret

DKK

Å r ets resultat kan sammendrages så l edes:
Renteindtæ g ter Museumsfonden

1.013

Afkast af Byggefondens væ r dipapirer

0

1.008

38.000

33.335
-260.956

Resultat af Museets daglige drift

-181.518

-38.000

Ordinæ r t resultat

-183.693

0

-21.981

0

-44.350

-205.674

0

-270.963

Resultat af Museets projekter

Budget for
er excl. indtæ g ter og omkostninger ved projekter der anses for
fuldt finansierede.

Resultatet er af styrelsen disponeret så l edes:

Overfø r t til Museumsfonden
Overfø r t til Byggefonden (renteindtæ g ter og kursreguleringer)
Overfø r t til fri egenkapital

Egenkapitalen

Egenkapital

1.013

1.008

-3.188

33.335

-203.499

-305.306

-205.674

-270.963

23.760.154

24.783.017

-205.674

-270.963

december fremkommer så l edes:

januar

Å r ets resultat
Museumsfonden anvendt til bogudgivelse
Byggefond anvendt til omfugning "Dommergå r den"
Byggefond og henlæ g gelser anvendt til kø b af fast ejendom
af ejendomme
Overfø r t til tilbagebetaling af lån
Egenkapital 31. december

-12.000

0

0

-561.900

-1.188.010

0

766.000

870.000

0

-1.060.000

23.120.470

23.760.154
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Balance 31. december
Aktiver
2013

2012

DKK

DKK

DKK

Ejendomme:
Bundsbæ k Mø l le, Dejbjerg
Bundsbæ k Mø l legå r d, Dejbjerg

Bjø r nemosen

Dejbjerg Jernalder
Rakkerhuset i Bjø r nemosen, Dejbjerg
Provstgaards Hus, Stauning

1.550.000

1.550.000

1.600.000

9.050.000

9.050.000

8.200.000

700.000

700.000

730.000

35.800

35.800

35.800

760.000

760.000

770.000

Fahl Kro, Bork

1.200.000

1.200.000

1.020.000

Bork Vikingehavn

2.800.000

2.800.000

2.800.000

Gå s emandens Gå r d, Bork

2.000.000

2.000.000

2.000.000

nnn

nnn

0

0

0

Hattemagerhuset, Tarm
Sø r en Lykke's

hus, Bork Havn

Cykellageret, Skjern (solgt i
V

i

0

930.000

970.000

460 000

nnn

nnn

0

120.000

120.000

1

Sikringshuset, Bredgade 77A, Skjern (solgt i
Reberbanen, Skjern
Dommergå r den, Kongevejen

10, Ringkø b ing

1.950.000

1.950.000

1.950.000

Abelines Gå r d, Sø n der Klitvej

87, Haurvig

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.550.000

0

0

26.365.800

22.865.800

21.995.800

707

D

Magasin, Industrivej
(kø b t i 2013)
Ejendomme
ftcfciwiuy

og Tø m rervej

Skjern

26.480.507

22 921 676
.

22 024

|

Beholdning af kioskvarer

902.547

1.078.261

1.150.705

Beholdninger

902.547

1.078.261

1.150.705

3.941.543

2.604.344

3.697.798

946

1.894

67.741

3.942.489

2.606.238

3.765.539

79.847

723.797

1.210.097

Likvide midler

1.604.965

1.294.064

796.130

Omsæ t ningsaktiver

6.529.848

5.702.360

6.922.471

33.010.355

28.624.036

28.946.605

Tilgodehavender
Mellemregningskonti
Tilgodehavender

Væ r dipapirer

Aktiver
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Balance 31. december
Passiver
Note

6

Bunden egenkapital

7

8

Byggefonden

Henlæ g gelse til bygningsinvesteringer og
vedligeholdelse af bygninger
Henlæ g gelse til etablering af nye magasiner
Henlæ g gelse til historisk husdyrhold
Henlæ g gelse til Kø b stadsudstilling i Ringkø b ing
9

Henlæ g gelser

10

Fri egenkapital

Egenkapital

Lå n til kø b magasiner, Nykredit
Tilbagebetaling lån Ringkø b ing-Skjern Kommune
Langfristede gæ l dsforpligtelser

2013

2012

DKK

DKK

DKK

23.631.800

22.865.800

21.995.800

113.529

124.516

123.508

0

591.198

1.119.763

625.000

625.000

625.000

0

600.000

600.000

83.323

83.323

83.323

250.000

250.000

250.000

958.323

1.558.323

1.558.323

-1.379.683

-14.377

23.760.154

24.783.017

2.616.000

0

0

860.000

1.060.000

0

3.476.000

1.060.000

0

23.120.470

Kortfristet del af lån til magasin og tilbagebetaling lå n
Ringkø b ing-Skjern Kommune

318.000

0

0

Forudbetalte tilskud vindmø l len

500.000

500.000

500.000

Forudbetalte tilskud Ringkø b ing-Skjern Kommune

1.478.500

0

0

Forudbetalte tilskud i ø v rigt

453.531

529.488

983.274

Gæ l d til det offentlige

221.229

125.930

1.729

Leverandø r gæ l d

1.016.531

538.095

Beregnede skyldige feriepenge funktionæ r er

1.375.709

1.309.894

1.185.180

Periodeafgræ n sningspost - arkæ o logi

367.861

417.238

223.715

Anden gæ l d

682.524

383.237

191.279

Kortfristede gæ l dsforpligtelser

6.413.885

3.803.882

4.163.588

Gæ l dsforpligtelser

9.889.885

4.863.882

4.163.588

33.010.355

28.624.036

28.946.605

Passiver
Lå n hos Arbejdsmarkedets Feriefond
13

Eventualforpligtelser
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Noter til å r sregnskabet
2013

2013

2012

Realiseret

Budget

Realiseret

DKK

DKK

DKK

2.924.253

2.924.253

2.991.209

785.603

785.603

52.575

70.000

83.342

3.762.431

3.779.856

3.841.330

176.808

0

597.944

3.939.239

3.779.856

4.439.274

5.608.000

5.610.000

5.608.000

570.000

464.000

586.000

6.178.000

6.074.000

6.194.000

0

0

5.864

6.074.000

6.199.864

Statstilskud
Kulturministeriets ordinæ r e tilskud
Entré k ompensation (gratis adgang for bø r n

og unge)

Ø v rige tilskud
Ordinæ r drift
Indtæ g ter vedrø r ende projekter

Tilskud fra Ringkø b ing-Skjern
Driftstilskud
Ø v rige tilskud
Ordinæ r drift
Indtæ g ter vedrø r ende projekter

Kommune

Tilskud i ø v rigt
Vedersø Præ s tegå r d

800.000

800.000

800.000

Friluftsrå d et til naturvejleder

220.000

220.000

220.000

100.000

108.394

0

0

0

1.124.149

1.120.000

1.128.394

830.771

0

1.395.103

1.954.920

1.120.000

2.523.497

Sponsorer til annoncering
Diverse
Ordinæ r drift
Indtæ g ter vedrø r ende projekter
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Noter til å r sregnskabet
2013

2013

2012

Realiseret

Budget

Realiseret

DKK

DKK

Personaleomkostninger
Lø n

til fastansat personale

Lø n
Lø n

10.931.964

10.881.779

9.995.438

til personale ansat i fleksjobs

4.460.453

4.488.622

4.490.463

til sæ s onansatte

2.175.449

1.873.237

2.001.295

0

0

56.308

0

687.700

17.243.638

17.231.204

185.000

175.630

Lø n distribution, guider
Lø n til projektansatte
Lø n

til personale

pensionsbidrag

17.580.313

ATP
Kursusudgifter

65.585

15.000

2.490

Befordringsgodtgø r else

220.448

175.000

267.599

Ø v rige personaleudgifter

540.075

621.000

614.410

65.815

0

24.714

18.648.476

18.239.638

18.316.047

Regulering af beregnede feriepenge til funktionæ r er

Lø n refusion, sygedagpenge
Tilskud til personale ansat i fleksjobs

-641.718

-360.000

-189.694

-4.001.248

-3.858.782

-4.124.421

14.005.510

14.020.856

14.001.932

14.005.510

14.020.856

13.037.106

0

0

993.687

0

0

0

0

0

56.308

Der udgiftsfø r es så l edes:

Personaleomkostninger ordinæ r
Personaleomkostninger overfø r t
Undersø g elser

til projekter

og erhvervelser

Anden oplysningsvirksomhed
A A

14.005.510

Antal fuldtidsstillinger beregnet på grundlag af
indbetalinger til ATP

14.020.856

54

A A

14.087.101

54

endomsomkostninger
Lø b ende omkostninger

2.047.410

2.127.000

2.065.224

Ordinæ r e udgifter

2.047.410

2.127.000

2.065.224

Udgifter vedrø r ende projekter

133.297
2.180.707

790.738
2.127.000

2.855.962
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Noter til å r sregnskabet
6

Bunden egenkapital
Bunden egenkapital svarer til ejendommenes væ r di, som svarer til offentlig ejendomsvurdering. Lå n til kø b af
ejendomme fragå r ved opgø r elsen
af den del af egenkapitalen, der anses for bunden.

7

2013

2012

2011

DKK

DKK

DKK

Museumsfonden
januar
Anvendt til stø t te til udgivelse af "Den store laksebog"

124.516

123.508

122.508

-12.000

0

0

1.013

1.008

1.000

113.529

124.516

123.508

591.198

1.119.763

1.046.896

Overfø r t ifø l ge resultatdisponering

8

Byggefonden
januar
Anvendt til istandsæ t telse Dommergå r den

0

Anvendt til kø b af fast ejendom
Overfø r t ifø l ge resultatdisponering (renteindtæ g ter
og kursreguleringer)

9

0

-588.010

0

0

-3.188

33.335

72.867

0

591.198

1.119.763

Henlæggelser
Henlagt i

Anvendt i

1/1 2013

2013

2013

31/12 2013

DKK

DKK

DKK

DKK

Bygningsinvesteringer og
vedligeholdelse af bygninger

625.000

0

o

625.000

Etablering af nye magasiner

600.000

0

600.000

0

83.323

o

0

250.000

o

o

1.558.323

o

600.000

Historisk husdyrhold
Henlæ g gelse til
Kø b stadsudstilling i Ringkø b ing

83.323
250.000
958.323
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10

2013

2012

DKK

DKK

DKK

F r i egenkapital

januar
Overfø r t ifø l ge resultatdisponering
Overfø r t til tilbagebetaling lå n
Kommune

-1.379.683

-14.377

-190.049

-203.499

-305.306

175.672

0

-1.060.000

0

-1.583.182

-1.379.683

-14.377

Ringkø b ing-Skjern

Lå n hos Ringkø b ing-Skjern

Kommune

Ringkø b ing Amt har ydet et rente- og afdragsfrit lå n på T DKK 900 til udbygning af Bork Vikingehavn. Der er ikke
hensat til tilbagebetaling heraf. Dette er begrundet i, at udbygningen af Bork Vikingehavn efter museets
regnskabspraksis ikke aktiveres.

Lå n hos amtet er endvidere uden aftalt tilbagebetalingstidspunkt. Amtets tilgodehavende er overtaget af
Ringkø b ing-Skjern Kommune.

Ringkø b ing-Skjern Kommune har ydet et lå n på TDKK
som oprindeligt var rente- og afdragsfrit lå n . Der er
hensat til tilbagebetaling heraf idet det er aftalt, at lå n et tilbagebetales over 5 å r med fø r ste afdrag i

12

Lå n hos Arbejdsmarkedets Feriefond
Arbejdsmarkedets Feriefond
ydet rente- og afdragsfrie lå n på
henholdsvis TDKK
TDKK 1.700 og
TDKK
til henholdsvis delvis finansiering af anlæ g sudgifter vedrø r ende projektet "Vestjyllands
kultur, landskab og turisme", velkomstbygning i Bork Vikingehavn og kø b af fast ejendom i Bjø r nemosen.

Lå n ene skal ifø l ge

det aftalte tilbagebetales henholdsvis

oktober

og 8. januar 2028.

Til sikkerhed for engagement med Arbejdsmarkedets Feriefond er tinglyst ejerpantebrev nominelt TDKK
TDKK
og TDKK
med pant i samtlige ejendomme.

Der er ikke hensat til tilbagebetaling af lå n ene. Dette er begrundet i, at de projekter tilskud er anvendt til efter
museets regnskabspraksis ikke aktiveres. Det er endvidere forventningen at lå n ene opretholdes så læ n ge
museet ejer de aktiver, der er givet lå n til.

13

Eventualforpligtelser
Museet er momsregistreret under CVR-nr. 51 22 76
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