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Næste møde

Bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost den 7. december 2011 kl. 11-? i Vartov + Restaurant
PUK, Vandkunsten.

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Kort gennemgang af sidste referat fra 6. juni d.å.
Flg. pkt. fra sidste ref. blev fremhævet og debatteret:
Der er indkaldt til møde d. 2.11. om Nationalmuseets rolle som hovedmuseum.
Sekretariatet fremsender indkaldelsen til bestyrelsen – og informerer
medlemmerne.
Pilotprojektet vedr. spørgeskemaundersøgelse omkring kompetenceudvikling
er i gang. Der er d.d. indkommet godt 250 besvarelser, hvilket må anses for at
være en succes!

3.

Nyt fra sekretariatet
A) Økonomi.
Direktøren meddelte, at regnskabet følger prognosen for halvåret – og
at der ikke er økonomiske problemer. Meddelte dog, at der også i år kan
forekomme en overskridelse af budgettet på konto 4010 (- Bestyrelsen),
da omfattende mødeaktivitet i løbet af året, som følge af
udredningsarbejdet, bestyrelsesseminar og det nordiske seminar, har
betydet delvist uforudsete udgifter. Det besluttedes, at fremlæggelse af
halvårsregnskabet fremover bør følges af en kort skriftlig redegørelse
fra direktøren om hovedtallene i regnskabet. Debat om evt. at (gen)oprette en kassererpost i bestyrelsen endte i, at dette ikke på nuværende
tidspunkt er relevant. Der er tillid til, at sekretariatet forvalter opgaven
og meddeler problemer, hvis sådanne måtte opstå.
B) Forvaltning i øvrigt.
Direktøren meddelte, at samarbejdsaftalen med Danmarks
Kunstbibliotek om samdrift af Museologisk Bibliotek nu er
færdigforhandlet. Næste skridt er en uformel præsentation af ideen bag
samarbejdsaftalen for Kulturarvsstyrelsen, der gennem alle årene har
finansieret biblioteks drift. Driftsaftalen reguleres gennem ODM’s
rådighedssumsansøgning.
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Materiale, fremsendt af konsulent Jacob Buhl, fra bestyrelsens seminar
på Oslo båden, indgår nu i forbindelse med årsplan 2012 – der forventes
udarbejdet i forbindelse med først MUS-samtaler med personalet og
efterfølgende budget- og planseminar for personalet, primo 2012.
Efterfølgende præsentation for bestyrelsen på 1. ordinære
bestyrelsesmøde i 2012.
Direktørens møder med bl.a. politikere, museumsledere, embedsværk
m.m.:
Ole Winther, KUAS, vedr. diverse museumspolitik; Ervin Nielsen & Eske
Wohlfahrt, Danmarks Mediemuseum og KUAS, vedr. sag om
copyrightforhold; Anne Mette Rahbæk, KUAS, om museumsudredningen;
Jørgen Smith Jensen, Østjyllands Museum, om museumspolitik og om
museumsanalyse i MMU regi; Esben Hedegaard, Svendborg og Omegn
Museum om museumspolitik; Birgitte Wistoft, Post & Tele Museet, 60 års
fødselsdagsreception; Hirschsprungs 100 års fødselsdagsmiddag;
Nordisk Museumsnetværk, Trondheim; Michael Metz Mørch,
Bikubenfonden, om samarbejde; indbudt frokost med Kulturministeren;
Johan Hage, Bygningskultur Danmark; Thomas Bloch Ravn, Den Gamle
By, samarbejde om Specialmuseumsforeningen; Erik Als, Slots &
Ejendomsstyrelsen, om samarbejde; Koen van Veen, Hollands Museums
forbund, om evt. introduktion af museumspas i Danmark;
Sammenslutningen af Museumsforeninger, om samarbejdsrelationer;
MMU-projekt: museumsbesøg i Lemvig, Viborg, Silkeborg, RingkøbingSkjern; Århus x 3 og Horsens; Keld Møller Hansen, Danmarks
Borgmuseum Vordingborg, om museumslovens revision og
museumspolitik i øvrigt, Ulla Schaltz, Lolland Falster Museum, om
ledernetværket; Henrik Lehmann m.fl., Odense Zoo; bestyrelsesmøde
Attraktionernes Udviklingsfond; Søren Kaare-Andersen, Bikubenfonden,
om samarbejde; Lars Amreus m.fl., Stockholm, Riksorganisationen
Svenske Museer, om samarbejde om efteruddannelse; Nationalmuseets
direktion, om hovedmuseernes rolle; Statens Museum for Kunst, om
hovedmuseernes rolle.
På baggrund af ovennævnte mødeaktivitet debat om evt. etablering af
landsdækkende museumspas efter hollandsk model:
Frank Allan Rasmussen plæderede for etablering af museumspasset efter
hollandsk model og anså skabelsen af et sådant pas som en vigtig
promovering af museerne i Danmark – og gerne med afsæt i de museer,
der er med i MIK (Museer i København og Omegn), men nok så meget
som en vækstfaktor for ODM og som en kommende vigtig (politisk) aktiv
kommunikationsplatform for museerne. Bestyrelsen enig i disse
betragtninger.
Årsmøder 2011
Årsmøde i kunstsektionen:
Berit Anne Larsen redegjorde for netop afholdte årsmøde i
kunstsektionen på Statens Museum for Kunst, hvor temaet var centreret
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om hovedmuseets rolle. Ca. 40 deltagere var med på dagen og deltog i
debatten. Positive tilkendegivelser om afvikling og indhold efterfølgende.
Kommende møder:
Forvalternetværket:
Møde d. 2. november i Odense. P.t. godt 40 tilmeldte.
Natur- og kulturhistorisk årsmøde:
Flyttet til Nyborg Strand pga. Fuglsøcentrets konkurs. P.t. 355 tilmeldte.
(det er ca. 15 % færre end sidste år). Vi har beregnet mødets samlede
økonomi ud fra en mindre deltagelse på 15-20 %, primært pga. den
moderate prisstigning på mødet (godt 7-800 kr. for hele mødet!).
C) Efteruddannelse.
ODM’s rådighedssumsansøgning var udsendt sammen med indkaldelsen
til mødet. Her er redegjort for Danske Museer Efteruddannelses
handleplaner for 2012. Uddannelseschefen fraværende på grund af
kursusaktivitet i England. Direktøren fortalte om positivt møde i
Stockholm med den svenske søsterorganisation om muligt samarbejde
på efteruddannelsesområdet – primært inden for museumsformidling.
Berit Anne Larsen redegjorde kort for snitflader til Kirsten Drotners
DREAM-projekt på SDU om efteruddannelse af museumsansatte –
mødeaktivitet i den forbindelse inden længe.
D) Medie-nyt.
Kopier af 5 artikler, primært om den nye kulturminister Uffe Elbæks
holdninger til kultur og kulturarv, blev udleveret.

4. Status vedr. udredningen om museumslandskabet,
Folketingsvalgets resultat - og beslutning om nye
museumspolitiske initiativer
Formand og direktør har været til møde med KUAS’ direktør (28.9.). Her var
dagsordenen ikke specielt fokuseret på udredningen, i lyset af afventning af
valgresultat og efterfølgende politiske initiativer. ODM’s formand
argumenterede, det til trods, for at fremhæve ODMs standpunkter i forhold til
”Udredningen om fremtidens museumslandskab” – og søge at sikre, at vores
synspunkter bliver hørt af den nye kulturminister. Styrelsens direktør
meddelte herefter, at man selvfølgelig ville meddele den kommende minister,
at der er dissens i forhold til udvalgte dele af udredningen i museumsmiljøet,
men at det er udredningen, som den ser ud i dag, der vil blive fremlagt
ministeren til beslutning og udførelse!
ODM har efter valget og udpegning af ministre fremsendt brev til den nye
Kulturminister Uffe Elbæk – og efterfølgende udsendt nyhedsbrev derom,
hvor ODMs synspunkter ridses op, og hvor der udtrykkes ønske om et snarligt
møde. Herefter debat om kendskab til de valgte til Folketingets kulturudvalg.
Liste over medlemmer blev udleveret på mødet.
5.

Status vedr. igangsat projekt om fælles museums-IT
Direktøren har været til igangsætningsmøde om implementering af nyt fælles
it-system, et projekt, der tænkes at forløbe over 36 måneder. Notater fra
mødet blev debatteret. Det besluttedes, at ODM skal fastholde synspunktet, at
vi ønsker en bredere repræsentation af brugere i alle del af projektet – og at
der skal være maksimal synlighed af beslutningsprocesserne i den
forbindelse.
3/5

6.

Status fra ODM og Midtjyske Museers Udviklingsråds (MMU)
arbejde med en afdækning af udvalgte forhold på museerne - set i
lyset af Museumsudredningen
Direktøren redegjorde for det hidtidige arbejde og besøgene på de 8 udvalgte
museer i Midtjyske Museers Udviklingsråds (MMU) område. Rapport fra
besøgene er netop nu under udarbejdelse, under arbejdstitlen ”Brugernes
Museum. Mangfoldighed og regionale forskelle”. Rapporten forventes at
udkomme primo november.

7.

Copyrightforhold
Direktøren redegjorde for de to aktuelle sager vedr. copyrightforhold:
1. Kammeradvokaten og en lang række institutioners (herunder ODM’s)
arbejde med at udarbejde en aftale med Copy-Dan om brug/betaling af fotos
til ikke-kommercielle museumsforhold.
2. Aktuel medlemssag om copyrightforhold og ikke mindst betalingsforhold
vedr. anvendelse af digitalt materiale fra DR og TV2.

8.

Nye netværk i ODM
Specialmuseumsforeningen har ønsket et tættere samarbejde om praktiske
forhold med ODM. Oplæg til konkret samarbejdsaftale er nu udarbejdet.
Sekretariatet går videre hermed.
Et nyt netværk for de ikke-statsanerkendte museer er under etablering. Det
besluttedes at sikre dette netværk samme muligheder som
specialmuseumsnetværket. Direktøren går videre med møder herom.

9.

Museumsstatistik
KUAS har besluttet, også for de kommende tre år, at igangsætte arbejdet med
at lave valid og vedkommende museumsstatistik. ODM har, siden udredning
om museernes formidling (2006), støttet op om at sikre valid og brugbar
statistik - udover blot rigide besøgstal. I forbindelse med lancering af
statistikarbejdet for de næste tre år har KUAS udsendt en pressemeddelelse,
hvor ODM bifalder projektet. Det er faldet flere medlemmer for brystet, at der
støttes op om undersøgelsen, der for nogen forekommer bureaukratisk og
ikke særlig brugbar – og til gene for frontpersonalet. Henrik Sell og Ole
Nielsen, der har deltaget i møde om de næste års statistik, fremlagde diverse
betragtninger om gode og dårlige sider ved undersøgelsen. Debatten
mundede ud i fortsat opbakning til kvalitativ god statistik – men at ODM skal
medvirke til at sikre, at kritikken af spørgeskemaet, der ikke må være for
omfattende og skal være uden kompromitterende og personlige spørgsmål,
følges til dørs.

10. Konserveringsfagligt møde
D. 27.10. afholder konservatorkredsen i ODM møde i Vartov med henblik på
en overordnet status på området i forhold til museumsudredningen – og med
ønsket om at fremstå samlet. Lise Ræder Knudsen gav en status for
konserveringsområdets forhold i lyset af museumsudredningens synspunkter.
11. Bikubens Museumspris
ODM har arbejdet på at bakke op om prisen, som er enestående i sin
generøsitet i Europa. Direktøren redegjorde for de overordnede ideer om,
hvordan ODM kan bidrage til at sikre, at prisen synliggøres maksimalt, og
dermed hvordan ODM på denne måde kan medvirke til at eksponere
museumsområdet. I den kommende tid afholdes møde med Bikubenfondens
nytiltrådte direktør om ideerne. Det er tidligere besluttet, at ODM gerne
medvirker ved sikring af markedsføring og drift af prisen, i fald det måtte
ønskes, men at vi ikke vil ønsker at have noget med selve nomineringen og
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bedømmelsen at gøre (da det kan bringe os i et uheldigt
afhængighedsforhold).
12. Mødekalender 2011
Den fremsendte mødekalender 2012 blev taget ad notam.
13. Meddelelser
Lise Ræder Knudsen fremlagde og udleverede papirkopi af notat om de
amtslige tilskuds fordeling efter deres tidligere amtslige tilhørsforhold.
14. Eventuelt
Intet til referat
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