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Emne

Bestyrelsesmøde

Dato

13. december 2010, kl. 11.00

Sted

Vartov

Deltagere

Rasmus Vestergaard, Henrik Sell, Lise Ræder Knudsen, Anne Bjerrekær, Anne Højer, Berit Anne
Larsen, Dagmar Warming, Hans Munk Pedersen, Morten Meldgaard, Iben Overgaard, Jesper Stub
Johnsen, Ole Nielsen. Fra sekretariatet: Nils M. Jensen, Lene Larsen og Hans Henrik Appel

Referent

Hans Henrik Appel

Næste møde

20. januar 2010 kl. 11.00 i Vartov

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Kort gennemgang af sidste referat fra d. 6. oktober 2010.
3. Nyt fra sekretariatet
A) Økonomi
B) Forvaltning i øvrigt
C) Efteruddannelse
D) Medie nyt
4. Status for udredningsarbejdet vedr. oplæg til evt. ny museumslov.
5. Nye visioner for ODM?
6. Kapitel 8 arbejdet - Nyere Tid.
7. Sagen vedr. såkaldte dispositionsbegrænsninger for bevillinger på
Finansloven for 2010 – og nedskæring af de statslige bevillinger til
museerne i Danmark

8. Digitaliseringsstrategi for de danske museer igangsat i Kulturministeriet
9.
10.
11.
12.
13.

Puljernes fremtid
Oprettelse af Blue Shield Danmark
Mødekalender 2011
Meddelelser
Eventuelt

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Anne Bjerrekær bad om at få det fra KUAS rundsendte baggrundsmateriale
forud for temamødet om museumsudredningen, torsdag d. 16.december, med
på dagsordenen. Det blev besluttet at lade materialet behandle under punkt 4
(Status for udredningsarbejdet vedr. oplæg til evt. ny museumslov)
2.

Kort gennemgang af sidste referat fra Magleås, d. 6. oktober 2010.
(Er godkendt)
Direktøren takkede for input på årets Magleås seminar, der har dannet en god
ramme om efterårets ODMs udmeldinger om lovprocessen .
Vi afventer stadig udmelding om formidlingspuljens midler, men Ole Winther
har tilkendegivet, at han vil indkalde til møde om sagen i januar.
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3. Nyt fra sekretariatet
a) Økonomi
Midler fra KUAS’ rådighedssum 2010 til efteruddannelse og Museologisk
Bibliotek er hjemtaget - og der arbejdes på regnskaber for andre aktiviteter, blandt andet færdiggørelse af regnskab for Fuglsø mødet, der balancerer med godt 1,5 mill. kr. i omsætning! Organisationens likviditet må betegnes som god.
Ny konto hos Nordea er oprettet og implementeret.
Direktøren meddelte, at regnskab 2010 er nær afslutning, og at det ser ud
til, at vi på de fleste konti kommer ud med et mindre forbrug end budgetteret. Som meddelt og godkendt på sidste bestyrelsesmøde, medfører de
mange møder i forbindelse med udredningsarbejdet m.m. dog en budgetoverskridelse på udgifter til rejser og møder.
b) Forvaltning i øvrigt
Direktørens møder med politikere, museumsledere m.m.:
 Mogens Karbo, Kommunernes landsforening, vedr. holdninger til
Midtvejsrapporten om fremtidens museumslandskab - den vigtige
partner i arbejdet. Aftalt at koordinere udmeldinger.
 Folketingets Kulturudvalg i forbindelse med specialisthøring om
digitalisering af kulturarven sammen med Ulla Schaltz. Her blev
fremlagt synspunkter om fremtidige ønsker om digitalisering og
den hidtidige praksis på kulturarvsområdet.
 Poul Thestrup, Danmarks Jernbanemuseum, om museets optagelse i ODM.
 Styregruppen vedr. ”Museums Meet Adult Educators” om regnskab og evaluering af konferencen. Økonomisk ser ODMs involvering ud til at være økonomisk neutral. Det har været en markant
(og tidskrævende) læreproces.
 Ole Winther, KUAS – flere møder om museumsudredningen
m.m.;
 Museumstjenestens bestyrelse; stadig debat om Tidsskriftet Danske Museers status. Tjenestens forsikringsordning fungerer godt.
 Museer i Vestsjælland i forbindelse med indvielse af nyt fællesmagasin i Ugerløse.
 Børne - og Kulturchefforeningen (BKF) om museumsudredningen
og samarbejde i den forbindelse.
 Nordisk Center for Kulturarvspædagogik (NCK) om intensivering
af samarbejde på nordisk plan. NCK skal fremover stå for formidlingsaktiviteter på de svenske museers årsmøde i en entreprisemodel. Oplagte muligheder for samarbejde på formidlingsfronte n
på tværs af de nordiske lande.
 Søren la Cour, Frederiks Værk, om oprettelse af en dansk afdeling
af Blue Shield; biblioteker, arkiver og monument sites også med
ind over.
 Britta Andersen, herregårdsmuseet Gl. Estrup; om vilkårene for §
16 museerne m.m.

Dorthe Schakrawathy, DR PI om museumspolitiske emner - og
specifikt interview om oprettelsen af et dansk Blue Shield;
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Karin Nødgaard (MF for DF) vedr. holdninger til Midtvejsrapporten om fremtidens museumslandskab; kort møde på 30 minutter.
Ellen Trane Nørby og Troels Christensen (MFér for V) vedr. holdninger til Midtvejs-rapporten om fremtidens museumslandskab; 2
timers positivt møde. Debat om principper for statsanerkendelse.
Mogens Jensen (MF for S) i forbindelse med møde om en decideret Kulturlov - og vedr. holdninger til Midtvejsrapporten om fremtidens museumslandskab; Siden var Flemming Møller Mortensen
(MF for S)på besøg i Vartov til snak om punkterne og specifikt om
den arkæologiske praksis.
Steen Steensen, ULF i MidtNord, om de regionale undervisningscentres fremtid.

Orientering vedr. årsmøder 2010:
 Kunstfagligt møde v/Rasmus Vestergaard. Mødet er udsat til
09. og 10. maj i Odense. Sanne Kofoed fra Museet for Samtidskunst er koordinator. Det overordnede tema for mødet er som arbejdstitel ”Fremtidens kunstmuseum”
 Kort afrapportering fra Naturfagligt møde v/Henrik Sell. Mødet blev afholdt d. 22-23. november på Naturama i Svendborg.
Spændende indlæg om fremtidens museum ved musikeren Peter
Bastian. På mødet indgik de naturhistoriske museer en håndfæstning om et kommende samarbejde mellem de naturhistoriske museer om blandt andet samlingsvaretagelse og registrering.
 Kort afrapportering fra Kulturhistorisk møde v/direktøren
470 deltagere. Største omsætning nogensinde (godt 1,5 mill. kr.).
Temaet var overordnet forskning på museerne. Trods frygt for
ændringer i praktiske forhold, da Fuglsøs drift er blevet udliciteret, blev også den praktiske del af mødet meget vellykket.
 Kort afrapportering fra afholdt chefnetværksmøde d. 1.-2. december i Fredericia v/direktøren og flere af de tilstedeværende.
Gode og meget positive tilbagemeldinger på arrangementet, der
havde 45 deltagere! Det er nu stadfæstet af mødet kun er for topcheferne på museerne. Et netværk for mellemledere kunne overvejes. Arrangørgruppen blev alle genudpeget – og suppleret med
Peter Thor Andersen, Øhavsmuseet.
c)

Efteruddannelse
Uddannelseslederen præsenterede årets resultater i form af antal afholdte
kurser, deltagere, årselever. På alle områder var der sket en fremgang.
2007

2008

2009

2010

26

20

25

31

Deltagere

486

299

329

504

Årselever

7,35

7,95

12,2

16,74

82

45

42

120

Kurser

nye nyhedsbrevsabonnenter

Der kan konstatere vækst i antallet af nyhedsbrevsabonnenter i forbindelse
med overgangen fra trykt til onlinekatalog. Målet er at sikre, at kursusudbuddet i højere grad kan følge efterspørgsel/behov. Der planlægges en
fortsat vækst i antallet af kurser og deltagere – men den meget flotte udvikling i antal årselever er betinget af etableringen af et hold 3 på lederuddannelsen.
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d) Medie nyt
Direktøren uddelte diverse pressesager siden sidst:
 Indslag i DR PI– alle tiders historie, om Blue Shield
 Møde med Easy news medieovervågning. Det er nu muligt at alle
ODMs medlemmer kan modtage daglig presseopdatering. Der vil
blive arbejdet med et koncept herfor i begyndelsen af det nye år.
udover trykte medier monitorerer Easynews mere 3000 hjemmesider.
 Artikel i Børsen i forbindelse med konference i Center for Oplevelsesøkonomi (CKO), hvor det blev hævdet, at de danske museer går
glip af 25 millioner i manglende entreindtægt fra unge i forhold til
antallet af unge i målgruppen. Direktøren havde i afvist kalkulen
som utroværdig.
4. Status for udredningsarbejdet vedr. oplæg til evt. ny museumslov.
Debatten tog udgangspunkt i det udsendte oplæg til temamødet d. 16. december med tre modeller for udviklingen. Det besluttedes, at det af KUAS fermsendte i forbindelse med mødet, skal udsendes til samtlige ODMs medlemmer i
et nyhedsbrev. Oplægget blev af bestyrelsen betegnet som en god opsamling på
midtvejsrapportens konklusioner. En række udsagn stod tilbage efter debatten:
Kan man (sprogligt) tale om at udvikle kulturarv. Er ”kritisk masse” lig med
størrelse? Menes der med ”eksisterende rammer” eksisterende statslige rammer? Er der forskel på kultur-, kunst- og naturmuseer. Vigtigt at få markeret,
at kvalitetsvurderinger bør ses som et udviklingsinstrument - snarere end et
kontrolsystem, og at vurderingerne bør udvikles tæt sammen med museerne.
Debat om den overordnede arbejdsdeling i museumsverdenen. Hvad er Kulturministeriets rolle – og hvilke rolle skal Kulturarvsstyrelsen varetage – og
hvordan bør de statslige museer placeres i en fremtidig struktur? Fokus på, at
KUM har en AKTIV rolle at spille, som statens aktør, men at det er vigtigt, at
kompetencen mellem KUM og KUAS er klokkeklar. ODM fastholder, at vi ikke
mener, at det er formålstjenligt, at KUAS skal udføre projekter. Debat om de
faglige råd, som ODM mener, er vigtige for fremtidens FAGLIGE udvikling.
Debat om forskningsrådene evt. skal forestå udvikling af og evaluere
museumsforskning.
Midtjyske Museers udviklingsråd, ved Jørgen Smith Jensen, har ønsket at se
mere kritisk på midtvejsrapportens konklusioner – og efterspørger at der søges
at afdække mere reelle tal i sagens anledning. Fra ODM bakkes dette synspunkt
op, og vi må derfor på de kommende møder om udredningen fra udrederne efterlyse egentlige økonomiske oversigter og fakta. Et snarligt møde med udviklingsrådet er under forberedelse. Fra ODM deltager formand, direktør,?,? (kan
nogen hjælpe???)
5. Nye visioner for ODM?
Punktet er blevet udsat flere gange, grundet travlhed med aktuelle sager. Det
blev besluttet, at formandskabet tager et første skridt og udarbejder et oplæg,
der siden sættes til debat i bestyrelsen.
6. Kapitel 8 arbejdet - Nyere Tid.
Punktet blev udsat til et kommende møde. Kapitel 8 gruppen mødes i det nye
år i Vartov, og vil blive bedt om at komme med ideer til det kommende forløb.
7.

Sagen vedr. såkaldte dispositionsbegrænsninger for bevillinger på
Finansloven for 2010 – og nedskæring af de statslige bevillinger til
museerne i Danmark
KUAS meddelte i juni, at modtagere af tilskud jfr.§15 og § 16 i Museumsloven
skulle spare 1 % i 2010 i allerede tildelte midler. Senere blev besparelsen dog
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trukket tilbage, med en meddelelse om, at beskæringen ville finde sted i 1011 i
stedet. Debat om ODMs holdning og udmelding, når besparelsen kendes. Det
blev aftalt, at afvente det nye år – og straks derefter tage fat ved kontakt til
KUM og KUAS. Alle bedes melde tilbage, hvis man hører nyt. Også de såkaldte
Formidlingspulje midlers skæbne skal vi være opmærksomme på!

8. Digitaliseringsstrategi for de danske museer igangsat i Kulturministeriet
Jesper Stub Johnsen redegjorde for status omkring digitaliseringsprojektet:
I april 2009 fremlagdes ”Digitaliseringsstrategi for kulturarvsinstitutioner” der
belyste, hvad der kan digitaliseres for nuværende penge, og hvad der skal til for
at digitalisere samlingerne. Strategien eksisterer stadig – men er ikke kommet
penge til den. Den primære baggrund for at KUMs koncerncenter har nedsat
den nuværende arbejdsgruppe er, at man ønsker en vurdering af REGIN i forhold til Nationalmuseets GENREG.
9. Puljernes fremtid
Udskudt
10. Oprettelse af Blue Shield Danmark
Udskudt
11. Mødekalender 2011
Opdatering for det kommende år! (Bilag)
12. Meddelelser
Morten Meldgaard bad om, at de naturhistoriske museers partnerskabspapir
udsendes med referatet. Vedhæftet: brev og notat.
13. Eventuelt
Næste ordinære møde i bestyrelsen var indkaldt til d. 20. januar 2011 i Vartov
Dette møde udsættes til fredag d. 4. marts kl. 11.00, hvor den endelige udredning om museumslandskabet forventes at være udkommet. Årets første
møde plejer at rumme en indkaldelse til medlemmer af råd og bestyrelser, der
optræder på vegne af ODM. Samtidig vil dette møde være det sidste inden
ODMs generalforsamling, der afholdes mandag d. 11. april (GF skal
ifølge vedtægterne afholdes inden udgangen af april). GF påtænkes endvidere
med fordel at kunne fungere som et stormøde om en evt. ny museumslov

5/5

