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Emne

Bestyrelsesmøde

Dato

19. april 2010, kl. 11.00

Sted

ODM, Vartov

Deltagere

Rasmus Vestergaard, Henrik Sell, Lise Ræder Knudsen, Jesper Stub Johnsen, Berit Anne Larsen
Anne Højer Petersen, Dagmar Warming (suppleant for Jens Henrik Sandberg) Fra sekretariatet: Nils
M. Jensen, Lene Larsen og Hans Henrik Appel

Afbud

Anne Bjerrekær, Morten Meldgaard, Jens Henrik Sandberg, Ole Nielsen, og Hans Munk Pedersen
(de to sidste på grund af en islandsk vulkan (!))

Referent

Hans Henrik Appel

Næste møde

Bestyrelsesmøde den 24. juni kl. 11.00 i Bevaringsafdelingen, Nationalmuseet i Brede. Vært: Jesper
Stub Johnsen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Kort gennemgang af sidste referat fra d. 21. januar 2010
3. Nyt fra sekretariatet
A) Økonomi
B) Forvaltning i øvrigt
Direktørens møder
Orientering vedr. årsmøder 2010. Status for årets møder
Seminar om grønne museer på SMK d. 1. marts.
Ministersvar på henvendelse fra ODM
C) Efteruddannelse
Kort status ved uddannelseslederen
D) Medie nyt
Diverse pressesager siden sidst.
4. Status for udredningsarbejdet vedr. oplæg til evt. ny museumslov.
5. Information til bestyrelsen
6. KUAS nye ”4–årlige arbejdsplaner” og ”Museer i tal”
7. Evt. selvcensur i kunstverdenen
8. Bestyrelsen deltagelse på møder og seminarer
9. Konserveringsfagligt ledermøde
10. Forskning på de danske museer
11. Arkæologisk netværk
12. Status for udviklingen af Museologisk Bibliotek
13. Generalforsamling i ODM d. 26. april
14. Meddelelser
15. Eventuelt
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Kort gennemgang af sidste referat fra d. 21. januar 2010
Anne Højer havde en enkelt kommentar til punkt 12. Hun ville gerne have haft en
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melding om, at udarbejdelse af høringssvaret ikke længere var relevant (pga. tidsfrist for aflevering), i det hun havde brugt meget tid på at udarbejde et sådant. Efterlyste procedure for at forebygge lignende situationer.
Derudover var der ikke kommentarer til referatet.
3. Nyt fra sekretariatet
a) Økonomi
Direktøren meddelte, at regnskabet for 2009 er afsluttet, uden påtegning fra revisor, og at der ikke umiddelbart er nogen markante udsving eller problemer i forhold til budget 2010.
Der er, meget forsinket, jfr. en ansøgning til KUAS fra sommeren 2009, siden
sidst bevilliget 132.000 kr. til samarbejdet med KEP (konservatorernes efteruddannelsespulje) Midlerne skal gå til relevante konserverings efteruddannelsesaktiviteter og til udvikling af IT, der kan samkøre KEPs og ODMs hjemmeside og
tilmeldingsprocedure.
b. Forvaltning i øvrigt.
Direktøren gjorde kort rede for mødeaktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde:
Elsebeth Rasmussen – der som advokat er er specialist i momsforhold. Rasmussen deltager i det kommende chefnetværksmøde i Odense (d. 18.5) hvor hun kort
vil redegøre for de spegede forhold på området – og i øvrigt fremlægge en række
juridiske opgaver, som hun på favorable vilkår vil tilbyde ODMs medlemmer.
Niels Olsen, Nordea Fonden – fondene reber sejlene og bliver skarpere på, hvad
de vil have i forhold til fundatsen. Olsen ønskede et centralt blik på museernes generelle virksomhed lige nu.
Jørgen Burchardt, SF – der arbejder med på et kulturpolitisk udspil fra SF.
Anders Bülow, Skovskolen, Skov & Landskab – vedrørende møde i styregruppe
om etablering af et ”Frivillighedens akademi”.
Lars Dybdal, Kunstindustrimuseet – om Museologisk Biblioteks status.
Møde i museumskredsen i Region Syddanmark – møde på Munkebjerg Hotel om
kulturturisme og museernes rolle i regionen, og med efterfølgende valg til museernes råd i regionen.
Frank Birkebæk, Roskilde Museum – om NEMO-konference i september i Kbh.
Peter Mathiasen, Danske Turist Attraktioner (DTA) – om stjernemærkningsordningen, der overordnet fungerer godt, men hvor der er debat om stramning af kriterier, prissætning for deltagelse m.m. Bestyrelsen foreslog at tage DTA problematikken op ved kommende samtaler med Kulturministeren/Kulturministeriet.
Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark v/formand, Jens Olufsen,
om synspunkter i forbindelse med udredningsarbejdet, hvor sammenslutningen
har sæde i referencegruppen.
Jane Sandberg, Akademisk Arkitektforening – om evt. samarbejde vedr. kursusvirksomhed og benchmarking i øvrigt.
Kirsten Drotner, Syddansk Universitet, DREAM, – om evt. samarbejde om kurser
og konferencer.
Ulla Tofte, Golden Days – om i fællesskab at udvikle et landsdækkende ”Museumspas” som markedsføringsorgan for museerne.
Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening – der planlægges at være
ordstyrer ved debatten på den kommende generalforsamling. Foreningen flytter
ind som ODMs naboer d. 3. maj.
Anja Warsachawsky, Grundfos Museet, Bjerringbro, – gensidigt orienterende
samtale.
Steen Steensen, Museumsundervisning Midt-Nord – der har skrevet under på samarbejdssamtale med ODM (ligesom Skoletjenesten i København – og efterfølgende i øvrigt også MUSKO)
Orientering vedr. årsmøder 2010 samt status for årets møder:
Planlægning af de tre årsmøder skal igangsættes nu. Ultimo april således første
møde om Fuglsø-mødet (overnatningsseminar i Odense). Direktøren opfordrede
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repræsentanter for natur og kunst til at deltage, for evt. at se, hvordan processen
gribes an. Kunst sektionen arbejder aktuelt for at finde dato for planlægningsmøde. Henrik Sell blev opfordret til at tage sig af processen frem mod afholdelse af
det naturhistoriske møde.
Der er afholdt konference ”Going Green”, på SMK den 1. marts. SMK forestod udviklingen og indhold. ODM tog sig af praktiske forhold som tilmelding, økonomi
m.m. Konferencen, der havde godt 100 deltagere, var spændende og vellykket.
Desværre lykkedes det ikke at slå igennem pressemæssigt. Der mangler stadig
regnskabsaflæggelse for projektet, der skal hvile i sig selv.
Aktuelt d.d. svar fra Kulturminister Per Stig Møller om evt. at afholde møde: Ministeren anbefaler, at et møde afventer museumsudredningens konklusioner.
c. Efteruddannelse
Uddannelseslederen gav en kort status for arbejdet.
I første kvartal har der været en pæn gennemførelsesprocent. Et par KEP-kurser
er blevet aflyst pga. sygdom hos underviser og flyvestop; og to planlagte bestyrelses-gå-hjem-møder er henholdsvis aflyst og udskudt pga. manglende tilmeldinger.
Enkelte kurser er gennemført med lidt færre kursister end budgetteret, men det
modsvares af større deltagelse på andre kurser, så økonomien følger budgettet.
Der arbejdes på at få nye kurser klar til afholdelse i efteråret – primært vedr. formidling. Derudover fortsætter sonderingerne omkring mulighederne for strategiske samarbejder med højere læreanstalter.
d. Medienyt
Presseomtale af museumspolitiske sager, hvor ODM har været aktivt involveret
siden sidst, blev fremlagt:


Specielt Kristeligt Dagblad og Politiken har haft omfattende omtale af KUAS
brugerundersøgelse.



Kristeligt Dagblad kører i øjeblikket temaserie om fremtidens museer.



Børsen har, via spørgeundersøgelse, skrevet at befolkningen generelt gerne
ser flere midler til kultur. Også til museer. Endvidere har der været en artikelserie om præmiestigning på museumsforsikringer (I relation hertil blev der
opfordret til at tage forsikringssagen op senere).



Biblioteksforeningens tidsskrift har fin omtale af forventninger til samarbejde
med ODM i forbindelse med indflytning til Vartov.



Desuden udleveredes materiale fra Danmarks Statistik med museumsstatisk
2009 og en interessant klumme fra Politiken, hvor Pia Kjærsgaard (DF), under overskriften ”Giv plads til modig kunst” , har plæderet for, at kulturområdet ikke skal holde for i en kommende nedskæring (primært på grund af områdets lidenhed i den store økonomiske sammenhæng)

4. Status for udredningsarbejdet vedr. oplæg til evt. ny museumslov.
Med baggrund i en kort opridsning af tidsplanen for udredningen – og med afholdelse af det første referencegruppemøde in mente, hvor de fleste af bestyrelsen
medlemmer havde deltaget, blev det afholdte møde debatteret: Der er med baggrund i styregruppen og referencegruppens første møde fire punkter til debat i det
kommende forløb: Museernes funktion, Kvalitet og bæredygtighed, forankring og
samarbejde og museet som professionel virksomhed. Disse 4 punkter danner
grundlag for temadagene, som hver især vil behandle de tre første punkter.
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Første temamøde handlede således om ”Museernes funktion”. Temamødet adskilte sig ikke væsentligt fra forløbet på referencegruppemødet. Det blev påpeget, at
der ikke til det første møde havde været ret mange folkevalgte - og repræsentanter
for det administrative lag i kommunerne med, hvilket er meget uheldigt. Samtidig
blev det dog også konstateret, at det nok bliver svært at tiltrække embedsmænd og
politikere, hvis ikke møderne bliver mere konkrete – og annonceret betids.
I forhold til det videre forløb blev det besluttet:


At søge dialog med kommunerne for at få dem ind i processen (alle
bedes gøre en indsats lokalt her).



At bestyrelsesmedlemmerne nærlæser referatet fra referencegruppens møde, da dette uden tvivl vil danne grundlag for formulering af
midtvejsrapporten til august.



At direktøren forbereder en kommunikationsplan med midtvejsrapporten som kernepunkt – og at vi i forbindelse med at rapporten udkommer, samles til årets overnatningsseminar, for i dybden at formulere ODMs holdninger.



At der i forbindelse med midtvejsrapportens udgivelse, og i en del
mængde af den samlede kommunikationsstrategi oprettes maillister
om specifikke emner, hvor til vi beder medlemmerne melde sig - og
ad den vej deltage i debatten.

5. Information til bestyrelsen
I lyset af det meget intense forår med udredning m.m. fandt Formandskabet det
vigtigt at forespørge den øvrige bestyrelse, om det aktuelle informationsniveau og mængden af information er passende. Der var opbakning til det nuværende informationsniveau, i det det dog blev bemærket, at det kan være svært at bidrage i diskussioner via fælles e mail. Det blev foreslået, at administrationen gik over til at
anvende blogs eller Google grupper til diskussioner. Direktøren meddelte, at sekretariatet ikke på kort sigt har ressourcer til at udarbejde en sådan ny kommunikationsplatform, men at når samarbejdet med Biblioteksforeningen kommer i gang, vil
vi sikket kunne komme et skridt videre ad den vej, da Biblioteksforeningen har erfaring med den slags kommunikationsfora. Der vil blive fulgt op på kommunikationsspørgsmålet på internat-mødet i eftersommeren.
6. KUAS 4-årige arbejdsplaner
KUAS har udtrykt glæde over ODMs samlede tilbagemelding. Forhåbentlig vil deres tilfredshed medføre, at det erkendes, at ODM kan være en medspiller i lignende fremtidige sager. Afrapporteringen til KUAS kan ses på hjemmesiden Det er interessant at se, at oplægget til de nye arbejdsplaner generelt får rosende ord med
på vejen fra medlemmerne, mens ”Museer i tal” generelt opfattes som et ”bureaukratisk indviklingsorgan” – som en respondent har udtrykt det!
7. Selvcensur
Rasmus repræsenterede ODM ved møde d. 29. januar i Kulturministeriet, indkaldt
af den tidligere kulturminister, om selvcensur i kunstverdenen. Der var på mødet
bred enighed om, blandt de repræsenterede fra kulturverdenen, at der ikke er tale
om selvcensur i kunstverdenen. Diskussionen om emnet ebbede da også ret hurtigt ud – ikke mindst i forbindelse med ministerens afgang.
8. Bestyrelsens deltagelse på møder og seminarer
Et notat fra sekretariatet viser, at bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i ODMs
møder er en stadig stigende udgift. Administrationen fremlagde tre modeller for
deltagelse og finansiering:
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1)

Bestyrelsesmedlemmer er selvfølgelig velkomne til så mange ODM arrangementer som muligt – det manglede bare! Til det kunst, kultur og naturfagligt
årsmøde er deltagelse, overnatning og transport gratis til det fagligt relevante
møde for bestyrelsesmedlemmerne. For andre bestyrelsesmedlemmer betales
alene transport - hvorimod ophold afregnes til ren kostpris (dvs. uden det
sædvanlige mødegebyr).

2) Til vores andre møder (øvrige faglige seminarer, formidlingsmødet m.m.) betales fremover alene kørepenge for at deltage, hvorimod ophold afregnes til
ren kostpris (dvs. uden det sædvanlige mødegebyr)
3) Der fastsættes fra møde til møde, i administrationen, et overslag der dækker
et bestemt antal bestyrelsesmedlemmers deltagelse. Bestyrelsen beslutter, fra
gang til gang, hvis der er flere bestyrelsesmedlemmer der melder sig til, end
der er vederlagsfri plads til.
I sammenhæng med ovenstående er deltagelse i bestyrelsesseminarer og møder i øvrigt selvfølgelig fortsat dækket fuldt ud.
Det blev besluttet, at der skal sondres mellem at være bestyrelses aktør og bestyrelsesdeltager, således at aktive arrangører / aktører og dermed medvirkende i et forløb får ophold og kørepenge betalt, medens deltagelse i arrangementer og møder i øvrigt kan dækkes, hvis det antal deltagerpladser, som
administrationen fra gang til gang vurderer, der er plads til i et givent budget.
I fald der ikke er budgetmæssig plads til gratis deltagelse, deltager man som
bestyrelsesmedlem til kostpris (dvs. uden gebyr)
9. Konserveringsfagligt ledermøde
Der blev d. 11.- 12.3 afholdt et konserveringsfagligt ledermøde i Odense. Temaet
var konserveringsområdets status generelt - og mere specifikt organisering af området fremover, i lyset af den igangsatte museumsudredning. Der var meget fin
opbakning til mødet, og der er siden kommet referat med de vigtigste konklusioner. I forlængelse af mødet er det besluttet, at ODM igen fremsender forslaget om
en konserveringsudredning, sidste fremsendt til KUAS i marts 2009. Det forekommer overordentlig vigtigt at få feltet uvildigt analyseret. Det vil kunne spare
megen debat – og give et godt gennemarbejdet grundlag for de valg der evt. skal
træffes (ansøgningen er siden genfremsendt).
10. Forskning på danske museer
Formanden præsenterede kort overvejelserne i det interne udvalg vedr. forskning.
Med kulturministeriets forskningsstrategi fra foråret 2009, er der opstået et skel
mellem ”virkeligheden og museernes virkelighed” ikke mindst fordi ministeriet
fastslår, at man ikke kan ”gradbøje forskning”.
Der synes realistisk kun at være to modeller frem. Den ene er at skabe et netværk
med eksterne parter, fra bl.a. universiteterne, og den anden er at arbejde på oprettelse af f.eks. regionale forsknings centre. I øvrigt to modeller der ikke udelukker
hinanden.
Det blev diskuteret, hvorvidt der skulle bruges kræfter på at kæmpe for en definition af ”vidensaktiviteter” ved siden af det nydefinerede, ”hårde” forskningsbegreb. Dette ville ikke ændre noget i forhold til strategiske forskningsmidler, men
det kan muligvis blive relevant i forhold til ansøgningskriterier hos KUAS.
Der blev opfordret til at se på, hvordan f.eks. biblioteksskolen griber sagen an og
rejse spørgsmålet for Tron Vigeland på generalforsamlingen (i det der er en debat
om museal forskning i Norge) og til evt. at inddrage kræfter som professor Kirsten
Drotner, SDU, og lektor Ane Hejlskov, AAU, til at se på hvordan museerne i fremtiden kan agere på feltet.

5/6

11. Arkæologisk netværk
Pkt. udgik, da de to aktører fra bestyrelsen i netværket, Anne Bjerrekær og Ole Nielsen, begge var fraværende.
12. Status for udviklingen af Museologisk Bibliotek
Direktøren redegjorde for samtalerne, der i øjeblikket føres med Danmarks
Kunstbibliotek om evt. samdrift af Museologisk Bibliotek. I øjeblikket afventes et
udkast til samarbejdet – indeholdende en række faglige betragtninger om driften
samt en samlet økonomisk kalkule.
13. Generalforsamling d. 26. april
Årets generalforsamling blev gennemgået og kommenteret. Det ser ud til et positivt stort fremmøde, jfr. forhåndstilmeldingerne.
14. Meddelelser
Intet blev noteret
15 Evt.
Intet blev noteret
Næste møde i bestyrelsen er et kort konstitueringsmøde umiddelbart efter generalforsamlingen og før den efterfølgende debat om fremtidens museumsstruktur.
Herefter er næste møde i bestyrelsen torsdag d. 24. juni 2010 kl. 11–19 i Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede.
Tema: Årsplan for den nye bestyrelse og politiske satsningsområder – herefter
virksomhedsbesøg og middag.
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