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Emne

Bestyrelsesmøde

Dato

10. december 2009, kl. 11.00

Sted

ODM, Vartov

Deltagere

Rasmus Vestergaard, Ole Nielsen, Anne Højer Petersen, Anne Bjerrekær, Henrik Sell, Lise Ræder
Knudsen, Berit Anne Larsen, Morten Meldgaard, Jesper Stub Johnsen, Nils M. Jensen, Hans Henrik
Appel og Lene Larsen

Afbud

Hans Munk Pedersen og Jens Henrik Sandberg.

Referent

Hans Henrik Appel

Næste møde

Bestyrelsesmøde torsdag den 21. januar 2010 på Vartov med deltagelse af ODMs udvalgsmedlemmer
til frokosten.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Kort gennemgang af sidste referat fra d. 5. oktober
3. Nyt fra sekretariatet
A) Økonomi
B) Forvaltning i øvrigt
C) Efteruddannelse
D) Medie nyt
4. Nyt vedr. KUAS nye arbejdsplaner
5. Marinarkæologisk praksis i Danmark
6. Forskning på de danske museer
7. ”Frivillighedens akademi”. Forprojekt om frivilligheds-akademi for natur og
kultur
8. Møde med museernes regionsformænd
9. Forslag vedr. grønne afgifter. Fremsendt til ministeren af Mogens Jensen (S)
10. Museologisk Bibliotek
11. Indstilling af medlem til Københavns Billedkunstudvalg
12. Meddelelser
13. Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Formanden bød særligt velkommen til Dagmar Warming, der som suppleant
til bestyrelsen var inviteret til at deltage, som suppleant for Jens Henrik
Sandberg i hans fravær.
Dagsordenen blev godkendt – med ros til sekretariatet for udsendelsen af
dagsorden med alle bilag i mappe.

2. Kort gennemgang af sidste referat
Det blev oplyst, at tidspunktet for Biblioteksforeningens indflytning i lokaler
på samme gang som ODM nu var fastsat til 1. maj. Ellers ingen kommentarer
3. Nyt fra sekretariatet
a. Økonomi
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Direktøren meddelte, at der intet nyt var vedr. ansøgningen til KUAS
rådighedssum.
Udviklingen i budget 2009 ser ganske fornuftig ud. Vi har i 2009 lavet
et konservativt skøn på budgettet, hvilket betyder, at vi ser ud til at
kunne fremvise et mindre forbrug og overføre midler til næste år.
Morsø Sparekasse, hvor vi har vores penge stående, er truet af finanskrisen, men pengene er garanteret frem til 1. Oktober via bankpakke 1,
så indtil videre gør vi ikke noget.
I 2008 ønskede bestyrelsen fremlæggelse af budget og arbejdsplan på
decembermødet. Det er dog svært at udarbejde en substantiel plan, før
end der foreligger svar på ansøgningen til Rådighedssummen hos
KUAS. Direktøren bad derfor om tilladelse til fremover at lægge budget
og arbejdsplan frem til januar bestyrelsesmødet. Der var ingen indvendinger herimod.
b. Forvaltning i øvrigt
Direktøren orienterede om mødeaktiviteten siden sidst.
1.

Med Frank Birkebæk, Roskilde Museum, om ODM engagement i
NEMO (Network of European Museums Organisation) og afholdelse n
af konferencen ”Museums Meet Adult Educators” i september 2010 –
hvortil der nu er kommet midler fra EU til den praktiske afholdelse.
Konferencen forventes at finde sted i Vartov. Ved mødet blev også debatteret forhold vedr. Museumstjenesten, hvor ODM har en bestyrelsesplads ved direktøren.

2.

Med Simon Botfelt, Konserveringscenter Køge; og Karen Uhrt, Konserveringscenteret i Næstved, om strategi for at sikre flere midler til konserveringscentrenes arbejde, i lyset af fastlåsning af støttetildelingen i
forbindelse med revisionen af museumsloven, ud fra de gamle amtslige
tilskud. Det er aftalt, at man skal søge at sikre en samlet løsning for hele
konserveringsfeltet – og at vi stadig har god brug for en analyse af hele
konserveringsområdet.

3.

Med Landbrugspuljen i Odense, der havde tema omkring dyrehold og
veterinære forhold på landbomuseer.

4.

Med entreprenørvirksomheden NCC, der gerne vil medvirke til at udvikle koncept for magasinbyggerier. I mødet deltog Lise Ræder Knudsen som specialist på området.

5.

Med KUASs Nyere tids Råd om navnlig Kapitel 8-arbejdet. Der mangler
både konsekvens og midler til arbejdet. ODM er gået ind i arbejde med
at skabe debat og nå frem til fælles holdninger på området. Det sker i
første omgang via Nyere Tids Netværket – med hvem der har været dialog om at starte debatten på netværkets årsmøde i februar.

6.

Med KUASs arkæologiske råd i forbindelse med årets Fuglsømøde. Her
arbejdes der frem mod et fælles møde med museumsledere om arkæologiens vilkår. Arbejdet løftes gennem en møderække i den kommende
tid. Også her inddrages det arkæologiske netværk i forberedelserne.
Møde herom i januar.

7.

Med Biblioteksforeningens direktør Michel Steen-Hansen om sammenflytningsplaner og andre samarbejdsflader.
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8.

Deltaget i Formidlingsnetværkets årsmøde i Horsens. Temaet var fagligt centreret om at skabe eller medvirke til store kulturevents. På mødet opfordrede direktøren til, at gøre netværkets arbejde mere politiks
orienteret - foruden det meget fine og relevante faglige indhold.

9.

Med Netværket af Historiske Værksteder, der havde indbudt til seminar
om værkstedernes fremtid og indbød til dialog om udvikling af kulturarvsektoren.

10. Med Rambøll Management, der tilbød sig med ekspertise i at gerne lave
analyser for museumsverdenen. Værdien af sådanne analyser blev diskuteret, og det blev påpeget, at gode konsulenter kan oversætte vores
budskaber til politikersprog. Man kunne evt. spørge, om de selv kan
medvirke til at skaffe penge til relevante projekter.
11. Med Sammenslutningen af Danske Museumsforeninger i forbindelse
med seminar om fremtidens arbejde for foreninger og venneforeninger.
Bestyrelsen tilsluttede sig, at ODM fortsætter det gode samarbejde med
foreningen, der repræsenterer en stor gruppe i museernes folkelige bagland.
12. Med Ea Matzon, Sydvestsjællands museer, til rundtur på museet og debat af aktuelle museumspolitiske emner.
13. Med Thomas Thulstrup, Esrum kloster, i bestræbelserne på at hverve
nye medlemmer. Thulstrup har specielt fokus på hvad ODM kan levere
i forbindelse med oplevelsesdelen, som har stort fokus på Esrum Kloster.
14. Med Maiken Hansen og bestyrelsesformand Hans Viggo Støving, fra
Aarhus Bymuseum, hvor en række aktuelle museumspolitiske udfordringer blev debatteret.
15. Med MariNet gruppen om de marinarkæologiske problemstillinger. Se
et senere punkt på dagsordenen.
16. Med Forvalternetværket på årsmødet på Falster. Gode tilbagemeldinger
fra mødet, der havde 53 tilmeldte. Det blev påpeget, at der formentlig
var flere, der ville have deltaget, hvis de havde været opmærksomme på
det. Der blev stillet forslag om at udarbejde en folder til nye medarbejdere på museerne om netværkene – og hvordan man orienterer sig om
dem. Behov for at gentænke ODMs kommunikationsplatforme blev
konstateret, og muligheden for at bestyrelsesmedlemmer aktivt inspirerer netværks nøglepersoner blev drøftet. Direktøren påpegede, at der i
ansøgningen til KUAS rådighedssum er søgt penge til facilitering af
netværk. Men foreløbig opfordredes alle til at dyrke den mundtlige netværksdel. Tidligere har der været et bestyrelsesmedlem i hvert netværk;
men det er en stor arbejdsbyrde. Vi må se, om vi får penge – så lægger
vi plan for arbejdet med netværk i det nye år.
Dernæst meddelte direktøren, at der i den forgangne periode har været
afgivet 5 høringssvar. Opgaven er tidskrævende, men også meget vigtigt. Den vigtige platform for indflydelse er relativt ukendt for ODMs
medlemmer, og det er vigtigt at udbrede viden om organisationen har
indflydelse. Svarene gengives og medvirker både politisk og i pressen.
Status for årsmøderne.
38 deltagere på årets kunstmøde, der havde base på Statens Museum
for Kunst. Generel tilfredshed med mødet, der dog stadig kan udvikles.
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Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe i det nye år. De kunsthistoriske
repræsentanter i bestyrelsen vil forestå udpegningen.
470 deltagere på det kulturhistoriske møde på Fuglsø, der må betegnes
som en stor succes.
Det naturhistoriske møde afholdes ultimo januar.
Programmet til det internationale formidlingsseminar på Nyborg
Strand, medio marts, er netop blevet færdigt. Programmet virker meget
lovende og fremadrettet.
Direktøren havde været til startmøde for Museums Meet Adult Ecucators (MuMAE) i Bologna, samt til NEMOs årsmøde i Linz. Der arbejdes
på nye vedtægter i NEMO.
Endelig arbejdes der med planlægning af en konference om klimavenlige magasiner til maj 2010 (siden da udskudt til 2011), og et endagsseminar om bæredygtige museumsbygninger på Statens Museum for
Kunst d. 1. marts.
c.

Efteruddannelse
Uddannelseslederen gjorde kort rede for status vedr. efteruddannelse.
Antallet af gennemførte kurser, kursister og årselever er alle gået op i
forhold til 2008. Sidstnævnte endda fra ca. 8 til knap 12. Dette skyldes
primært, at diplomuddannelsen i ledelse har bidraget kraftigt i år. Det
er vigtigt at bemærke, at antallet af aflysninger har været mindre i
2009, navnlig i efteråret.
Kursuskatalog for 2010 er udsendt medio november. Der arbejdes stadig på flere tilbud, der så skal markedsføres på anden vis. Der er bl.a.
arbejdet på at udbyde kurser i Vestdanmark. Samtidig kan det dog konstateres, at det kræver meget arbejde at forestå kurser decentralt. Der
kunne henvises til aktuelle problemer med kursusforløb i Nordjylland.

d. Medienyt
3 aktuelle temaer af relevans for museerne siden sidst:
1. Efterdønningerne af debatten om grønne afgifter. Fyns Stiftstidedende
har således haft artikel om at Odense Bys Museer har årlige energiudgifter på 1.7 mio. kr. Et tal der må forventes at stige markant med nye
afgifter.
2.

Politiken lavede stor artikel om at fonde ne skærer ned på bidrag til
museer og kultur generelt. Fulgt op i blandt andet Information og flere
andre steder.

3.

Nyligt (3. december) har ministerens udspil ”kultur for alle” bragt meget opmærksomhed. ODM har spillet aktivt med og er kommet til orde i
mange aviser og i flere radioprogrammer. Flere gode tilbagemeldinger
på ODMs profil i sagen fra medlemmerne.
Der har desuden været et par andre pressehenvendelser, bl.a. om forhold vedr. Aros, der ikke er med i ODM, som sekretariatet derfor har
valgt ikke at gå videre ind i.

4. KUAS arbejdsplaner.
På sidste møde debatteredes ODMs holdning til KUAS oplæg til nye arbejdsplaner fra 2010. Planerne er siden blevet fremlagt præliminært på Kulturhistorisk årsmøde på Fuglsø mødet. ODM og flere af de tilstedeværende efterlyste at blive inddraget – og ville gerne have haft udspillet i høring. Det fremherskende synspunkt på Fuglsø var, at man undrede sig over, at museerne ikke er blevet aktivt inddraget i processen om de nye arbejdsplaner. Bestyrelsen
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pointerede, at ODM skal insistere på at blive inddraget i så vigtigt et arbejdsredskab for museerne - og at processen har spredt en del ængstelse og usikkerhed.
Det blev konkluderet, at direktøren skal tage en drøftelse med kontorchef Ole
Winther fra KUAS.
5. Marinearkæologien
ODM afholdt møde d. 25.11 med MariNet, der er en sammenslutning af de 5
museer, der har påtaget sig marinarkæologisk ansvar. Der er ikke afsat midler
til at varetage beredskabet på området. De eneste midler, er en sum fra Nationalmuseet til Vikingeskibsmuseet for at de påtager sig Nationalmuseets opgave i de områder, hvor ingen andre har beredskabet. På mødet var der bred
enighed om, at det er vigtigt med en centerfunktion på området – og her blev
der peget på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Derudover ønsker gruppen, at de
andre museer deltager i beredskabet, og at der skabes en grundfinansiering til
reelt at kunne påtage sig opgaven. Sagsbehandling på området er i øvrigt nu
overdraget fra KUAS til museerne - uden at der af den grund er fulgt midler
med. ODM vil søge at afklare KUAS stilling i sagen, og i øvrigt holde kontakten med MariNet ved årlige møder. ODM har i øvrigt, i samarbejde med Marinet, netop afsendt høringssvar til to bekendtgørelser på området.
6. Forskning på de danske museer
I august 2008 afleverede forskningsnetværket i ODM et gennemarbejdet notat til bestyrelsen om status for forskning på de danske museer. Rapporten er
desværre aldrig blevet debatteret i bestyrelsen – eller har fundet anvendelse i
øvrigt – og der er ikke givet tilbagemelding til arbejdsgruppen. En del forhold
er nu overhalet af KUMs forskningsrapport fra marts 2009. Link herunder.
Det blev som udgangspunkt besluttet, at søge at indkalde arbejdsgruppen bag
rapporten til et møde om fremtidens museumsforskning, i lyset af KUMs
forskningsstrategi. I den forbindelse kunne man arbejde på at skabe rammerne om en temadag om museumsforskning i lyset af KUMs praksis på området
- og ved fremlæggelse af best practise. Det blev foreslået at få en person fra det
humanistiske universitetsområde til at fortælle om udfordringer og problemer
på området – set fra universitetssiden.
Jesper, Rasmus og Anne B. indgår i en arbejdsgruppe, de r skal arbejde med
at lave rammerne for et møde med gruppen bag notatet og en efterfølgende
temadag.
Link til: ”Forskningsstrategi for Kulturministeriets område”
7. Frivillighedens akademi
Sammen med Natur og Menneske (Skovskolen i Nødebo) – under Skov &
Landskab, har Sekretariatet medvirket til et forprojekt, der skal sætte fokus på
frivillighedsarbejdet på museer – og i naturen. Den udarbejdede ansøgning er
netop trukket tilbage med henblik på yderligere kvalificering. Første møde i
styregruppen bag projektet finder sted næste uge.
8. Møde med museernes regionsformænd
D. 23.11 afholdtes møde med formændene for de fem regioner. Det blev på
mødet besluttet at arbejde mod et møde med forvaltningen i Danske Regioner, i det det stod klart, at regionerne på kulturområdet har meget forskellige
rammebetingelser. Flere samarbejdsfelter mellem regionerne blev identificeret på mødet.
9. Grønne afgifter
Mogens Jensen (S) har stillet § 20 spørgsmål til Kulturministeren om grønne
afgifter og museernes forhold. Ministeren har svaret særdeles henholdende og
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uden reel vilje til at gå ind i sagen. Bestyrelsen debatterede hvordan ODM skal
forholde sig til ministerens svar Der var stemning for at se tiden an, til der
kommer ”lig på bordet” og i mellemtiden arbejde på kontakt til andre politiske
partier om sagen.
10. Museologisk bibliotek
Direktøren fremlagde status for biblioteket – og fik accept til at gå videre med
at fremtidssikre biblioteket i ODM regi, forudsat bevilling fra KUAS.
11. Indstilling af medlem til Københavns Billedkunstudvalg
ODM er blevet bedt om at indstille medlem til Københavns billedkunstudvalg.
Debat om det betimelige i at være i disse udvalg. Debatten vil blive r principielt debatteret igen på næste bestyrelsesmøde. I den konkrete sag vil Berit
Anne Larsen undersøge, om hun kan træde til.
12. Meddelelser
Rasmus Vestergaard oplyste, efter møde i KUAS rådgivende udvalg vedr. formidlingspuljen, at ansøgninger til puljen er d 26. marts 2010. KUAS har rejst
det problematiske i, at Museum Salling er repræsenteret ved to personer.
ODMs mandat varetages af formanden, der kommer fra museumssamvirket.
Rasmus tager debatten med KUAS.
DHF har bedt om at få udpeget en suppleant under Harriet Hansens sygemelding. Det blev vedtaget at spørge Hans Munk Petersen – og i fald han ikke ønsker at indtræde, at sende en mail rundt til den øvrige bestyrelse.
Datoerne for Naturhistorisk møde er fastsat til d. 26.-27. Januar 2010. Der
skal arbejdes med opbakning bag arrangementet, der bør have 20 + deltagere.
13. Evt.
Mødeplanen for 2010 blev gennemgået og på enkelte punkter justeret.
Det blev foreslået at lægge temaer til debat i forbindelse med generalforsamlingen. Konkret blev forsknings- og energiafgiftsproblematikken nævnt. Sekretariatet arbejde r videre hermed

Mødet blev afsluttet 14.30
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