
Beslutningsreferat af møde på Gribskov Rådhus d. 1. juni 2016

Deltagere:
Birgit Sørensen, Lars Thomsen og Lisbeth Hamborg, Gilleleje og Omegns Museumsforening.
Finn Arvid Olsson og Ole Lass Jensen, Museum Nordsjælland.
Steffen Bohni, Kirsten Frandsen og Helle Nanny Brendstrup, Gribskov Kommune.

Formålet med mødet var, at

1. drøfte det fremtidige samarbejde om et nyt museum i Gilleleje på baggrund af et notat, 
udarbejdet af Museum Nordsjælland og museumsforeningen. Notatet foreligger som bilag.

2. på baggrund af drøftelserne at få udarbejdet et beslutningsreferat, som parterne tager til deres 
respektive bestyrelser og/eller generalforsamling, samt byrådet i Gribskov Kommune til endelig 
beslutning.

De tre parter Gilleleje og Omegns Museumsforening, Museum Nordsjælland og Gribskov
Kommune blev enige om, at

Projektet inddeles i en etableringsfase og en efterfølgende drift.

Etableringsfasen
Der nedsættes en styregruppe, der skal fungere i etableringsfasen, og som skal sikre, at 
konsensus opretholdes om de aftalte spor i bilaget. 
Styregruppen skal bestå af repræsentanter for de tre parter.

Der etableres en projektorganisation til at forestå etableringsprocessen (som anbefalet af 
Kulturstyrelsen). Der ansættes en fagkompetent projektleder, hvis primære opgaver bliver at 
forestå fundraising og være projektleder i etableringsfasen. Gribskov Kommune sikrer det 
økonomiske grundlag for denne ansættelse, og projektlederens ansættelsesforhold er i Gribskov 
Kommune. Den nedsatte styregruppe deltager i ansættelsesprocessen.

Gribskov Kommune står som bygherre og vil efterfølgende eje bygningen.

Efterfølgende drift
Når museet står klar, overgår drift og personaleansvar til Museum Nordsjælland, og bygningen 
udlånes til museet af Gribskov Kommune på samme måde som øvrige museumsbygninger i 
kommunen.
Fremtidig organisering af driften af museet fastlægges af bestyrelsen for Museum Nordsjælland, 
på en måde som det på dette tidspunkt vurderes mest hensigtsmæssigt.

Museets indhold
Det museale indhold i det ny museum er at fortælle historien om Oktober ´43 og kystkulturens
historie. Museumsbygningen skal desuden rumme lokaler til skiftende udstillinger om Gillelejes og 
egnens historie. 
Gilleleje og Omegns Museumsforening sikres ret til brug af lokaler til møder og arrangementer. 

Arbejdstitel for museet
Profilen i det ny museum skal brandes under arbejdstitlen ”Oktober ´43 – Gilleleje Museum”.



Overdragelse af grund
Under forudsætning af ovenstående fremlægger bestyrelsen for Gilleleje og Omegns 
Museumsforeningen et forslag til generalforsamlingsbeslutning om overdragelse af grunden 
Gilleleje Hovedgade 49 til Museum Nordsjælland eller til Gribskov Kommune, afhængigt af hvilken 
løsning, der er den mest hensigtsmæssige. Der udarbejdes efterfølgende aftaler, som sikrer hhv. 
Museum Nordsjælland, Gilleleje og Omegns Museumsforening og Gribskov Kommune i den 
fremtidige konstruktion.


