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Emne

Bestyrelsesmøde

Dato

1. september 2010 – kl. 11-15.

Sted

ODM, Vartov i København

Deltagere

Anne Bjerrekær, Berit Anne Larsen, Lise Ræder Knudsen, Hans Munk Pedersen, Henrik Sell,
Rasmus Vestergaard, samt fra sekretariatet Nils M. Jensen, Lene Larsen og Hans Henrik Appel

Afbud

Anne Højer Petersen, Ole Nielsen, Dagmar Warming, Jesper Stub Johnsen og Iben Overgaard

Referent

Hans Henrik Appel

Orientering
Næste møde

Næste ordinære møde i bestyrelsen er internatmøde på Magleås den 5.- 6. oktober 2010. Foruden et almindeligt kort ordinært bestyrelsesmøde er døgnet helliget arbejdet med den på det tidspunkt udkomne midtvejsrapport fra KUAS som oplæg til revision af Museumsloven.

Dagsorden:
1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Kort gennemgang af sidste referat fra d. 24. juni 2010 (medsendes - er godkendt)
3. Nyt fra sekretariatet
A) Økonomi
B) Forvaltning i øvrigt
Orientering vedr. årsmøder 2010:
 Kunstfagligt møde v. Rasmus Vestergaard
 Naturfagligt møde v. Henrik Sell
 Kulturhistorisk møde v. direktøren
ODMs arkiv (DKM, FDK og Museumshøjskolen) er nu ordnet og delvist
klart til aflevering på Rigsarkivet (1. Del.) Se delrapport som fil.
C) Efteruddannelse
D) Medie nyt
4. Status for udredningsarbejdet vedr. oplæg til evt. ny museumslov.
5. Nye visioner for ODM?
6. Forskning på de danske museer.
7. Arkæologisk netværk
8. Kapitel 8 arbejdet - Nyere Tid.
9. A) Sagen vedr. såkaldte dispositionsbegrænsninger for bevillinger på
Finansloven for 2010.
B) Høring vedr. ” Forslag til lov om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt tilhørende
bekendtgørelse”.
10. Orientering om MumAE (Museums Meet Adult Educators) konferencen i
Vartov den 23.-24. September
11. NEMO årsmøde d. 25.9 på Glyptoteket.
12. Meddelelser
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
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Ad 2. Kort gennemgang af sidste referat fra d. 24. juni 2010.
Direktøren informerede om, at Biblioteksforeningen er flyttet ind i Vartov som ODMs
naboer. Fra 2012 vil de være medlejere af Store Mødelokale, hvorfra huslejen vil blive
delt.
Derudover præciserede Direktøren, at hoveddelen af ODMs likvide midler vil blive
flyttet til en større bank, Nordea, inden pr. 1.10.2010 af hensyn til sikring af organisationens midler, når Bankpakke 1 udløber.
Ad 3. Nyt fra sekretariatet
A) Økonomi
Direktøren gennemgik den udsendte halvårsoversigt. Organisationen har en
god likviditet, selv inden rådighedssum-midlerne er hentet hjem.
Udover opklarende spørgsmål var der ingen kommentarer til fremlæggelsen.
B) Forvaltning i øvrigt
Direktøren informerede om sine møder med museumsledere m.fl.:
Søren La Cour, Frederiks Værk, vedr. evt. oprettelse af en dansk ”Blue
Shield” afdeling – til varetagelse af kulturarven ved katastrofer. Søren La
Cour er tænkt som ankerperson, og der arbejdes med at sikre relevant opbak
ning til projektet. Projektet vil blive lanceret på Fuglsømødet i november
Anne Slot, Bikubenfonden, vedr. opfølgning på uddelingen af Bikuben Prisen
m.m
Medlemmer af Datahistorisk Selskab(er medlemmer af ODM) om
yderligere samarbejde
Ulla Abildtrup, DR PI- Morgen (planlægning af DR PI – Morgen program d.
28.7, om besøgsstatistik og museumsforhold i øvrigt. Under dette punkt blev
besøgsstatistikkens udsagnskraft i lyset af forskellig praksis på museerne diskuteret, og en vejledning i opgørelse af besøgstal efterlyst.
Jacob Salvig, Naturama , i anledning af 50 års fødselsdag.
Peter Ludvigsen, Arbejdermuseet i forbindelse med anmodning om
optagelse i ODM.
Mona Jeppesen, Nordea – Erhverv om forhold vedr. bankskifte.
Flemming Olsen, Kulturchefforeningen, om samarbejde i forbindelse med
museumslov udredning.
Cathrine Lefebvre, Karen Blixen Museet om diverse faglige forhold.
Lea Meilstrup, KUAS, om at være hovedkoordinator i forbindelse med
Fuglsø 2010.
Helle Porsdam, Kbh. Universitet, om copyright problemstillinger og et stort
EU projekt i den anledning, hvor ODM er observatør.
Karen Borchersen, Nordisk Konservatorforbund, der som ny formand ønske
de yderligere samarbejde med ODM.
Orientering vedr. faglige årsmøder 2010:
• Kunstfagligt møde v. Rasmus Vestergaard – her er et program på trapperne.
Det blev diskuteret, om det sætter en bremse på processen, at bestyrelsen er
repræsenteret med hele to repræsentanter og således let får mere ejerskab (og
ansvar) til mødet end øvrige deltagere.
• Naturfagligt møde v. Henrik Sell. Der er accept fra Hanne Strager,
Statens Naturhistorisk Museum og Jacob Salvig, Naturama, om deltagelse i
planlægningen. Der var endvidere kommet en forespørgsel fra KUAS om af2/6

holdelse af det naturhistoriske faglige råds årsmøde i forbindelse med mødet.
Der fulgte en længere debat om de faglige årsmøder i relation til KUAS
årsmøder for de faglige råd. KUAS faglige råd må betragtes som museernes
faglige understøttelse til KUAS’ overordnede forvaltning af museumsområ
det.
Det bør henstilles til KUAS, at mødeformen fastholdes som hidtil, med en politisk temadag og derefter en dag for de faglige råd med tid og mulighed for at
pleje netværket. Møderne kan med fordel ”spejlvendes” ODMs faglige møder i
november – og derfor placeres i foråret – af hensyn til den generelle mødeaktivitet og muligheden for at tage emner op fra det årsmødet, på efterårets
faglige ODM møder. Umiddelbart efter mødet blev det i øvrigt meddelt, at
KUAS aflyser de faglige møder i 2010.
• Kulturhistorisk møde v. direktøren. Mødet er planlagt, og indbydelser
sendes ud snarest. Hovedtemaet for årets møde er museumsforskning.
ODMs arkiv (DKM, FDK og Museumshøjskolen) er nu ordnet og delvist klart
til aflevering på Rigsarkivet (1. Del.) Se delrapport som fil. Henrik Sell be
mærkede, at han har 2 kasser af det gamle naturhistoriske arkiv. Disse over
sendes snarest.
C) Efteruddannelse.
Uddannelseslederen informerede kort om status for efteruddannelsesaktiviteterne. De fleste samarbejdspartnere melder om afmatning på området, og der
har også været meget stille hen over sommeren, hvorfor 3 af de tidlige efterårsforløb har måttet aflyses. I den seneste måned har målrettet markedsføring
glædelig vis givet et godt resultat med over 20 tilmeldinger om ugen til efterårets øvrige kurser.
Der tegner sig derfor endnu en gang til pæn vækst i årets aktivitetsniveau.
Endnu en samarbejdsaftale er på trapperne: med Center for Museologi ved
Aarhus Universitet.
Der har været en debat med KUAS om Regin kurserne. Der er mange eksempler på kritisable registreringer, og tilsvarende eksempler på kursister på Regin kurserne, der ikke har basale registreringskundskaber. Der planlægges
derfor en differentiering af kursustilbuddet, og der diskuteres formelle kriterier for deltagelse i Regin kurser med KUAS.
D) Medie nyt
Diverse pressesager med ODM deltagelse siden sidst blev fremlagt:
Deltagelsen i P1 morgen 28. Juli affødte indslag i P4 Radio Fyn og P4 Trekanten.
Politiken har i en økonomisk analyse skrevet, at ” Museer mister fodfæstet” og
en tilsvarende historie har kørt i Børsen.
Ministeren har meldt ud om tildeling af 1.4 mio. til børnekulturens netværk,
hvilket blev behandlet i Berlingske Tidende.
Børsen har skrevet om nedskæringer på museumsområdet i forbindelse med
finanslovudspillet.
Ad 4. Status for udredningsarbejdet vedr. oplæg til evt. ny museumslov.
KUAS har d.d. skrevet og bedt ODM om at udvælge op til 6 deltagere i en kommende
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række af temamøder efter midtvejsrapporten udkommer (omkring 1. oktober). Det er
positivt, at KUAS inddrager ODM i processen, og også, at der er blevet lyttet til anbefalingen om at fokusere på de ikke-statsanerkendte museer og konserveringscentrene,
der nu får egne tema møder. ODM er ” godt klædt på” til det kommende arbejde med
oplæg omkring kapitel 8-arbejdet fra Nyere Tid, opsamling vedr. arkæologisk praksis
og en overordnet forskningsstrategi.
Det skal sikres, at der i alle de nedsatte grupper er bestyrelsesmedlemmer samt at
sekretariatet deltager. Det blev aftalt at der hurtigt sendes forslag om kandidater til
direktøren, der koordinerer. Deadline for indsendelse af deltagere i temamøderne er d.
14. september.
Forslag til deltagelse skal baseres på klare kriterier, der sikrer den af KUAS ønskede
spredning på køn, geografi, størrelse, fagområde. Det blev betonet, at bestyrelsesmedlemmerne gennem deres deltagelse både skal sikre kvalitet i arbejdet og ekstern kommunikation herom.

Derefter blev der taget en runde om temaer for den kommende debat. Formandskabet spillede ud med følgende:
• KUAS’ rolle i loven
• Centralitet/decentralitet i opgavevaretagelsen
• Armslængde og centerdannelser
I den efterfølgende frie debat blev der peget på følgende:
• KUAS rolle, idet der blev peget på, at en styrelse ikke skal lave drift.
• Der blev opfordret til at kontakte ODA om arkivernes rolle
• Centerdannelser, herunder specifikt problemerne med, at den nuværende Museumslov tilsyneladende ikke giver mulighed for at støtte fællesmagasiner sammenlagt med
konserveringscentre.
• Konserveringscentrenes status som selvejende institutioner.
• Det internationale perspektiv – der ikke synes at være med i debatten
• Forhold vedr. generel professionalisering, kompetencestrategi, lederevaluering
• Partnerskaber
• Digital strategi
• KUAS som facilitator af overordnede forhold som udvikling og vedligehold af databaser.
• Sikre at undervisningscentrene forankres entydigt i museerne.
• Sikre at samlingsnetværket inddrages
• Sikre fokus på marinarkæologi, der ikke er prioriteret i den nuværende Museumslov.
Kommunikationsplanen i forbindelse med udredningen vil blive opjusteret løbende.
Ad 5. Nye visioner for ODM?
Dispositionsplan for fremtidens ODM arbejde. Skal der arbejdes med en strategi for de
næste års politiske ODM arbejde? – og hvordan kommer vi i gang med en evt. proces?
(brainstorm som oplæg til det kommende internatmøde på Magleås d. 5.- 6. oktober)
Punktet blev udsat.
Ad 6. Forskning på de danske museer.
Status fra forskningsnetværket. Ved Rasmus Vestergaard
Formanden gav et kort referat af mødet i forskningsnetværket d. 18. august. Det var et
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positivt og godt møde med stor opbakning. Bruttolisten til strategiske punkter blev
diskuteret og er på den baggrund blevet revideret. De reviderede punkterne sendes ud
til bestyrelsen – og afleveres til KUAS, som ODMs udgangspunkt for debat om forskningen på museerne.
Ad 7. Arkæologisk netværk
Status efter startmøde på det arkæologiske netværk i Horsens, tirsdag d. 10.8. Resultatet af mindre spørgeskema undersøgelse og generel status ved Anne Bjerrekær og Ole
Nielsen.
Til mødet var 25 af de 42 arkæologiske museer samlet. Der blev gennemført en kortlægning af ansættelsesforhold, som blev fremlagt på bestyrelsesmødet. Undersøgelsen
dokumenterer et meget lavt antal fastansatte arkæologer på museerne.
Mødet dokumenterede at der er generel tilfredshed med lovgivningen på feltet, men
også en række uhensigtsmæssigheder i opgavevaretagelsen. De forsamlede på mødet
var enig i, at en vis form for stordrift og centralisering af den arkæologiske praksis er at
foretrække, men at det ikke bør ske på bekostning af den lokale forankring, i det alle
ser fordelen i en tæt dialog med lokale tekniske forvaltninger og det lokale miljø i øvrigt. Der blev på mødet i Horsens nedsat en referencegruppe indenfor det arkæologiske område til ODMs bestyrelse på 7 medlemmer. Næste møde i gruppen er fastsat til
d. 11. oktober i Vartov.
Ad 8. Kapitel 8 arbejdet - Nyere Tid.
Status efter udarbejdet spørgeskemaundersøgelse ved ”Nyere Tids Taskforce”, ved
direktøren. Sammenskrevet rapport og datamateriale fra undersøgelsen, hvor 42 af
landets museer, der arbejder med nyere tid, har fremsendt besvarelse, er undervejs fra
netværksgruppen. Delresultater blev fremlagt. Efterfølgende er rapporten nu færdigskrevet og fremsendt til KUAS til indspil til udredningsarbejdet.
Delresultaterne fra undersøgelsen blev uddelt. Det er et stort og godt arbejde gruppen
har forestået. Det blev dog påpeget, at et enkelt par af spørgsmålene måske kunne
beskyldes for at være ledende, hvilket der bør tages højde for, når resultaterne meldes
ud. Det vil ske via ODMs hjemmeside og nyhedsbrev.
Ad 9. A) Sagen vedr. såkaldte dispositionsbegrænsninger for bevillinger
på Finansloven for 2010.
KUAS meddelte d. 26. juni, at modtagere af tilskud jfr.§15 og §16 i Museumsloven
skulle spare 1% i indeværende år i allerede tildelte midler. Senere i juli blev besparelsen i indeværende år dog trukket tilbage, med en meddelelse om, at beskæringen ville
finde sted i 2011 i stedet. Debat om princippet i denne form for styring af selvejende og
forenings ejede museer. ODM ytrede sig i sagen med en henvendelse til KUAS / KUM
og via pressearbejde (bl.a. i Politiken)
Det blev med tilfredshed konstateret, at 1 % rammenedskæringen på statstilskuddet er
opgivet for 2010. KUAS har dog fastholdt besparelsen på 3 af 5 puljer i formidlingspuljen, hvilket har givet anledning til stor utilfredshed på museerne. Der protesteres over,
at folk har brugt tid og disponeret i forhold til ansøgningerne. Som tiden går forældes
indhentede tilbud og projekterne fordyres formentlig derved. Det meldes, at der vil gå
mindst 3 uger, før der tages stilling til, hvad der skal til – om man vælger en procentvis
reduktion i støttebeløb eller vælger nogen helt fra.
ODM har i sagens sammenhæng modtaget et svar på spørgsmål om betimeligheden af
rammenedskæringen fra økonomichef Stig Christensen i KUM departement, der forklarer dispositionen. Det blev aftalt, at direktøren skal takke for brevet, men i sit svar
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udtrykke forundring over udmøntningen af nedskæringen på puljemidlerne .
B) Høring vedr. ” Forslag til lov om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt tilhørende
bekendtgørelse”.
Mange museer har ytret sig til ODM om sagen. ODMs høringssvar er indsendt til Kulturministeriet d. 6.8 og i øvrigt placeret på ODMs hjemmeside.
Ad 10. Orientering om MumAE (Museums Meet Adult Educators) konferencen i Vartov den 23.-24. september
Tentativt program for konferencen blev fremlagt. Konferencen, med plads til 125 deltagere, er for længst overtegnet. Arbejdet med arrangementets praktiske afvikling
fylder meget i Sekretariatet i øjeblikket.
Ad 11. NEMO årsmøde d. 25.9 på Glyptoteket.
Program og officiel indbydelse til danske deltagere (herunder specielt bestyrelsen) blev
gennemgået. ODMs bestyrelse bør bestræbe sig på at være med til dagen i passende
omfang!
I forbindelse med punktet foreslås det, at der i bestyrelsens midte nedsættes et internationalt udvalg, der medvirker og er aktive i øvrige internationale sammenhænge. En
debat af sammensætning af et sådant udvalg tages op senere.
Ad 12. Meddelelser
Ingen
Ad 13. Eventuelt
Intet

Næste ordinære møde i bestyrelsen er internatmøde på Magleås den 5.- 6. oktober 2010. Foruden et almindeligt kort ordinært bestyrelsesmøde er døgnet helliget
arbejdet med den på det tidspunkt udkomne rapport fra KUAS som oplæg til revision
af Museumsloven.
Derefter er næste møde ”ODM stormøde” om revisionen af den kommende museumslov, mandag d. 25. oktober 2010 i Vartov
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