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Kære Barbara
Godt nytår!
Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt, at Museum Amagers udvider sit geografiske ansvarsområde til også
at omfatte Tårnby kommune. Dette er også blevet godkendt i Tårnby og Dragør, men Slots- og
Kulturstyrelsen beder om, at museets hovedbedragsyder (Dragør Kommune) godkender ændringer i
museets vedtægter. Derfor sender jeg ændringsforslaget til dig og håber, du vil sørge for godkendelsen, så
vi kan lægge de nye vedtægter ud på museets hjemmeside.
Venlig hilsen
Søren Mentz
Museumsleder (3010 8868)

Ndr. Kinkelgade 18A, 2791 Dragør

Formål og ansvarsområde
Stk. 1 Museet skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og udvikle
betydning heraf i samspil med verden omkring os.
Stk. 2 Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og
formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv: belyse forandring, variation og
kontinuitet i menneskers livsvilkår.
Stk. 3 Museet skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.
Stk. 4 Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund.
Stk. 5 Museet skal sikre kulturarv for fremtidens anvendelse.
Stk. 6 Museet skal samarbejde med andre museer om opgaverne nævnt i stk. 2.
Stk. 7 Museets geografiske ansvarsområde er Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Museets
emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorie. Museet varetager også museumslovens kapitel 8
inden for dette område. Museets tidsmæssige ansvarsområde er fra middelalder til nu.
OPRINDELIGE Stk 7: Museets geografiske ansvarsområde er Dragør Kommune. Desuden
varetager museet Nyere Tids kulturhistorie i Tårnby Kommune for så vidt angår museumslovens
kapitel 8. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorie. Museets tidsmæssige
ansvarsområde er fra middelalder til nu.
Stk.8 Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske,
tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde,
Stk. 9 Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med
disse.
Stk. 10 Genstande / kunstværker / præparater uden forbindelse til museets ansvarsområde, skal ikke
indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.

