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Emne

Bestyrelsesmøde

Dato

24. juni 2010, kl. 11.00

Sted

Nationalmuseets Bevaringsafdeling, Brede

Deltagere

Rasmus Vestergaard, Henrik Sell, Lise Ræder Knudsen, Anne Bjerrekær, Ole Nielsen, Jesper Stub
Johnsen, Iben Overgaard. Fra sekretariatet: Nils M. Jensen, Lene Larsen og Hans Henrik Appel

Afbud

Berit Anne Larsen, Morten Meldgaard, Anne Højer Petersen, Dagmar Warming og Hans Munk
Pedersen.

Referent

Hans Henrik Appel

Næste møde

Bestyrelsesmøde den 1. september kl. 11.00 – 15.00 i ODM, Vartov.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Kort gennemgang af sidste referat fra d. 19. april 2010 (medsendes som fil - er
godkendt)
3. Nyt fra sekretariatet
A) Økonomi
B) Forvaltning i øvrigt
C) Efteruddannelse
D) Medie nyt
4. Museumsudredningen (Kommunikationsstrategi i forbindelse med midtvejsrapporten debatteres (oplæg vedhæftet som fil)
5. Holdning til hæftet fra KUAS ”Kærlighed eller tvangsægteskab – erfaringer fra
fem museumsfusioner”
6. Bevaringsarbejdets status i Danmark. (Filer vedhæftet)
Forskningsnetværket. (Fil herom vedhæftes)
7. Arkæologisk Netværksmøde
8. Kapitel 8 arbejdet, Nyere Tids Task Force. Status for arbejde
9. Chefnetværket i ODM
10. Meddelelser
11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Kort gennemgang af sidste referat fra d. 19. april 2010
Der var ingen kommentarer til referatet.
3. Nyt fra sekretariatet
a) Økonomi
Direktøren meddelte, at der intet er at bemærke i forhold til budgettet. En halvårsstatus for økonomien udsendes til bestyrelsens medlemmer i forbindelse med næste møde.
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b. Forvaltning i øvrigt.
 Der er lavet en plan for bearbejdning af DKM og FDK arkivet. Materiale
er hentet hjem fra Kirsten Rex Andersen på Fur. Winnie Odder er ansat
til gennemgå og systematisere i sommerens løb. Siden aflevering til Rigsarkivet efter aftale.
 Biblioteksforeningen er nu flyttet ind – fra 2011 er de endvidere medlejere af Store Møderum.
 Månedsmøderne med KUAS fortsætter.
 Direktøren har i øvrigt holdt møder med følgende:
Thomas Söderqvist, Medicinsk Museion, vedr. museer der hører under
andre ministerier - og som derfor ikke er underlagt museumsloven. Der
arbejdes på en skrivelse til styregruppen vedr. udredningen om museer.
Helle Vandkilde, Aarhus Universitet, om de bibliometriske forskningsindikatorer vedr. arkæologi og konserveringsvidenskab
Claus Keld Jensen, Varde museum, om museumspolitik set fra det vestjyske område.
Nordsjællands Natur og Kultur – der er en forening knyttet op på det
gamle Frederiksborg Amtsmuseumsråd – oplæg om den igangsatte udredning og ODMs rolle.
Signe Ethelberg om i fællesskab at starte et projekt om at udvikle muligheder for at de danske museer lettere kan finde vej til at søge midler via
EU.
Vinnie Nørskov, Museologi, Aarhus Universitet, om samarbejde om udvikling af efteruddannelse
Samvirket af Museer i Vestjylland, der er et mødeforum for museer i det
gamle Ringkøbing Amt. Oplæg om den igangsatte udredning og ODMs
rolle her i .
DAR (Det arkæologiske råd) om samarbejde og igangsætning af en arkæologisk referencegruppe i ODM regi
Anne Marie Holm, Undervisningsministeriets udlandskontor om EUkonferencen MuMeA – i september.
Henrik Zipzane, Lasse Sjösvärd, Sverige og Petter Søholt, Norge om nordisk samarbejde blandt andet vedr. lederuddannelse
Axel Henriques, Nordea, om at overføre ODM midler til en mere sikker
bankkonto, i lyset af bankpakke 1 der ophører 1.9.
 Orientering om årsmøder.
Det kunstfaglige årsmøde den29.11 – 30.11 2010: En arbejdsgruppe bestående af Rasmus Vestergaard, Berit Anne Larsen, Iben Overgaard, Sanne Kofoed og Jens Ertmann er nedsat. Koncept og overslagsbudget er
undervejs.
Naturfagligt møde: Henrik Sell har afholdt indledende møde med repræsentanter for de andre naturhistoriske museer. Der arbejdes på en model,
hvor hvert af de store museer sender en medarbejder til udvikling af mødet. Der er ikke afsat dato endnu.
Kulturhistorisk årsmøde på Fuglsø den 17. – 19.11. Der har været koordinatormøde og de foreløbige programmer og koordinering i øvrigt er overstået. Der er i lighed med sidste år ansat en koordinator specielt for arkæologi, Lea Meilstrup Larsen, Sydvestsjællands museum.

c. Efteruddannelse
Uddannelseslederen refererede fra møde i Efteruddannelsesudvalget d. 14. juni.
Afrapporteringer om brug af formidlingsmidler og kursusaktivitet 2009, der er
sendt til Kulturarvsstyrelsen, blev præsenteret. Sammenlignet med Biblioteksskolen, der takserer en kursusdag til 1.800 kr. ligger bruttoomkostningerne pr. kursusdag væsentligt lavere i ODM. Derudover blev der på mødet diskuteret samarbejde om kompetencegivende uddannelser, først og fremmest med Museologi studiet på Aarhus Universitet, samt debatteret målgrupper for efteruddannelse
Endelig havde man diskuteret bemærkningerne om manglende kvalificerede til-
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bud om lederuddannelse til museumsledere i referatet fra referencegruppemødet i
forbindelse med museumsudredningen. Bestyrelsen bemyndigede efteruddannelsesudvalget til at rette henvendelse til styregruppen under kulturministeriet og gøre opmærksom på ODMs lederuddannelse. I den forbindelse blev det foreslået at
lave en undersøgelse af, hvor mange ledere der har en lederuddannelse.
Bestyrelsen udtrykte i øvrigt stor tilfredshed med den høje gennemførelsesprocent
på forårets kurser.
d. Medienyt
Hovedparten af medieomtalen i den forgangne periode har været at se i Børsen og
i tidsskriftet Danske Museer. I førstnævnte er formand Rasmus Vestergaard citeret i en artikel om museernes generelle økonomiske situation (i forbindelse med
uddeling af Bikuben - prisen) Derudover har der været en række omtaler af de
økonomiske konsekvenser af regeringens spareplan hvor ODM har været inddraget. I Danske Museer har der været massiv og positiv omtale af MuseumsUndervisningsUddannelsen (MUU) og om samarbejdet med Sammenslutningen af Museumsforeninger. Det kan bemærkes, at ODM ikke længere figurerer i kolofonen
på tidsskriftet Danske Museer – hvilket har været ønsket længe.
4. Museumsudredningen.
Direktøren fremlagde en kommunikationsplan. Planen blev debatteret og vedtaget
af bestyrelsen. Siden er datoerne for midtvejsrapporten blevet skubbet, hvorfor også datoerne i planen flyttes - herunder bestyrelsens seminar på Magleås.
Det blev foreslået, at ODM arrangerer et stormøde for medlemmerne midt i oktober i Vartov (Lokale hertil er efterfølgende bestilt til mandag d. 25. oktober kl.
13-16)
Det blev i øvrigt betonet, at oprettelsen af undergrupper eller ”task-forces” er helt
central i det kommende forløb, som et vigtigt demokratiske element i processen.
Formandskabet vil tage teten i arbejdet efterhånden som sagerne udvikler sig - og
vil i den forbindelse trække på netværk og referencegrupper.
PP , udarbejdet af direktøren, med et uddrag af de væsentligste debatpunkter i forbindelse med udredningen fremsendes til bestyrelsen (er siden tilsendt)
5. Holdning til hæftet fra KUAS ”Kærlighed eller tvangsægteskab –
erfaringer fra fem museumsfusioner” i relation til udredningsarbejdet
Udsendelsen af hæftet om museumsfusioner midt i udredningsprocessen kan opfattes som forsøg på styring af den igangværende proces. Direktøren fik mandat til,
sammen med formandskabet, at skrive en note om ODMs holdning. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ODM skal sørge for at holde fokus på indholdet frem
for processen. ODM er ikke principielt imod fusioner, men de skal alene være fagligt velunderbyggede og berettigede.
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6. Bevaringsarbejdets status i Danmark
KUAS har henvendt sig og bedt om at få udarbejdet et notat om bevaringsarbejdets status. Lise Ræder Knudsen og Jesper Stub Johnsen har efterfølgende, og på
baggrund af blandt andet forårets ledermøde i konserveringskredsen, skrevet en
status på 7 sider og med bilag. Det ret omfattende og velunderbyggede materiale
må forventes at indgå i den kommende udredning. Hovedsigtet i ODM sammenhæng må være , at bevaringsarbejdet er på dagsordenen og bliver skrevet ind i en
evt. ny museumslov.
7. Forskningsnetværket
Bestyrelsens arbejdsgruppe vedr. forskning har udarbejdet en foreløbig bruttoliste
på 14 punkter vedr. museumsforskning. Materialet er udgangspunkt for ODMs
ønsker til forskning i udredningsarbejdet. Ønskerne er frem sendt til forskningsnetværket, der er indkaldt til møde herom d. 18. august i Vartov. Efter dette møde
vil en endelig liste blive udarbejdet og siden fremlagt på bestyrelsesseminaret på
Magleås. Alle blev opfordret til at give indspark til processen.

Alle
3/4

Der blev fremført en kritik af punkt 2 på listen, idet der blev udtrykt frygt for at
undergrave kravet om forskningspligt på alle institutioner. Ligeledes blev der udtrykt bekymring for, om ønsket om en fast forskningsnorm ville blive set i forhold
til de enkelte ansatte og ikke institutionen som sådan.
I forbindelse med ønsket om at der oprettes et centralt sekretariat for forskningsvejledning og ansøgningspraksis blev det vedtaget, at det kunne være en oplagt sekretariatsfunktion at tillægge et at centralmuseerne.
8. Arkæologisk netværksmøde
Der er blevet afholdt møde i arkæologisk netværk for at sætte arkæologi tydeligere
på dagsordenen. I en internationale evaluering af videns - udviklingen af den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed i Danmark roses den lokale forankring ude
på lokalmuseerne. Der er altså intet, der tyder på det betimelige i sammenlægning/centralisering på den front. Den 10. august afholdes et møde med repræsentanter for de arkæologiske museer i Horsens og repræsentanter for ODMs bestyrelse (Ole Nielsen, Anne Bjerrekær). Her vil der blive nedsat en sparringsgruppe
blandt de arkæologiske museer.
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9. Kapitel 8-arbejdet, Nyere Tids Task Force
Mere end 40 - ud af 52 museer med ansvar for nyere tids kulturhistorie har svaret
på en spørgeskema undersøgelse udarbejdet af nyere tids task force. Arbejdet med
at tolke resultaterne pågår – og en rapport herom ventes klar ultimo august.
10. Chefnetværket i ODM
Der afholdes møde i den nedsatte arbejdsgruppe mandag d. 28. juni. Gruppen består af Maiken Hansen, Aarhus Bymuseum; Ulla Schaltz, Lollands Falster Museum; Georg Steenstrop, Elmuseet; Annette Johansen, Villumsens Museum og Ulla
Mejdahl, Sydvestjyske Museer.
11. Meddelelser
ODM har modtaget ”Høring vedr. forslag til lov om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt tilhørende bekendtgørelse”. Høringen vil blive udsendt til alle medlemmer fredag d. 25. juni
med svarfrist d. 2.8 2010. Herefter udarbejdes ODMs høringssvar i Sekretariatet.
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Der blev efterspurgt en status for autoritetslisterne for tidsskrifter, som er pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator. Direktøren henviste til de enkelte
fagudvalg, der er nedsat til at udarbejde og udvikle disse lister.
12. Evt.
ODA (Organisationen Danske Arkiver) har fremsendt en skrivelse vedr. arkivers
og arkivaliers status på de danske museer. Materialet sendes til de kulturhistoriske
museers repræsentanter i bestyrelsen for et samlet svar (er fremsendt).
Der afholdes reception i Vartov den 27. august kl. 14 i anledning af direktørens 50
års fødselsdag. Indbydelse er under udarbejdelse.
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Næste møde i bestyrelsen er onsdag d 1. september kl. 11.00 – 15.00 i ODM,
Vartov.
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