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Indledning
Kultur, kulturarv og museer er ikke i udgangspunk-

I ODM valgte vi at arbejde målrettet blandt de partier,

tet et merkantilt anliggende. Selv de største og mest

der op til valget havde udtrykt sig om at ville fjerne de

veldrevne museer kan ikke alene betragtes som en

ødelæggende besparelser. Vi fremførte, at kulturarv

forretning og er afhængige af tilskud og den støtte fra

og museer er et investeringsobjekt i både velfærd,

samfundet, som gennem årene har gjort det muligt

sammenhængskraft og indsigt. Stor var glæden der-

for museerne at opretholde samlinger og viden hos

for, da støttepartierne ved vedtagelsen af finansloven

de ansatte. Men derfor var det alligevel af væsentlig

for 2020 fik gennemtrumfet at fjerne statens bespa-

betydning, da Dansk Industri (DI) i en analyse i foråret

relser på kultur- og museumsområdet. Vi ser det som

2019 påviste, at de danske museer bidrager med ikke

en sejr efter fire år med drastiske årlige nedskæringer

mindre end 4,9 mia. kr. til værdiskabelsen i dansk

i statens støtte til kultur og kulturarv.

økonomi. I rapporten fremgik det, at to-tredjedele af
museernes bidrag til bruttoværditilvæksten kommer

Med den sejr in mente er der dog stadig en lang ræk-

fra museernes egen ”produktion”, altså udstillinger,

ke udfordringer og problemstillinger at løse på vegne

rundvisninger mv., mens den sidste del kommer fra

af de danske museer. I det følgende gives et overblik

indirekte effekter, når museerne køber varer og ydel-

over, hvad ODM i øvrigt beskæftigede sig med i det

ser hos andre virksomheder. I ODM glæder det, at

forgangne år.

det nu endnu engang med klare tal påvises, at museerne i sig selv mere end betaler sig. Hertil skal så
lægges mere lokale effekter i form af øget attraktionsværdi for borgere og turister.
Selv om vi skal glæde os over tallene, skal vi dog
stadig huske på, at den væsentligste værdiskabelse
består i, at museerne tager vare på kultur- og naturarven og er centrale for dannelse og identitet. Også
derfor var det trist, at den nye Socialdemokratiske
mindretalsregering, som blev dannet efter folketingsvalget d. 5. juni, i sit første finanslovsforslag fastholdt
at spare 2% på bl.a. museerne, oveni, at der på fire år
med den borgerlige regering allerede var sparet mere
end 500 mio. kr. på kulturens område.
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Museumspolitiske
initiativer
Fordeling af statstilskud til de statsanerkendte

ODM’s fem principper for fremtidens statstilskudsfor-

museer

deling, udarbejdet efter fællesmøder med de danske
museer i 2017, er derfor stadig:

I første halvår af 2019 var der stadig tvivl, om kulturminister Mette Bock (LA) fik sit ønske om en ændring
af støttetildelingen til de statsanerkendte museer

1. Et fagligt solidt og vedkommende museumsvæsen
i hele landet

opfyldt. Gennem foråret blev ODM af udvalgte kul-

2. Dynamik og udvikling

turordførere fremvist flere modeller, der kunne danne

3. Gennemsigtighed og enkel administration

rammen om en ny støttetildeling. Processen nåede

4. Fastholdelse af museumslovens fem

dog ikke i mål før valget d. 5. juni. Kulturministeren
meddelte, kort efter valgets udskrivelse, at en aftale
næsten var på plads, og at man bare manglede ”at

hovedopgaver
5. At der sker museumsevalueringer med
konsekvens

prikke bolden i mål”. Efter valget skete der dog ikke
yderligere. På Christiansborg fornemmes det ikke at

Der er stor forskel på museernes indhold og størrel-

være en højt profileret sag, så vi tvivler på, om sagen

se, og vi ser differentieringen som en styrke. Nogle

overhovedet når til politisk behandling i 2020.

museer ser først og fremmest sig selv som en del af
en international liga, mens andre finder deres mission

En simpel ændring i støttetildelingen, uden tilførsel af

i en stærk lokal identitet og interesse. Den vigtigste

midler, vil give økonomiske vindere og tabere - alle

præmis for et solidt og vedkommende museumsvæ-

har i en sådan situation øje for egne fortræffeligheder,

sen er, at det står samlet og fagligt stærkt, og at fag-

og enhver kæmper sin egen sag. Med den lange og

lig soliditet koster og kræver et statsligt basistilskud.

rodede politiske proces, se også tidligere årsberetnin-

Det er i det lys, at vi ønsker en analyse af museernes

ger, bragte den tidligere kulturminister virkelig soli-

samlede opgavevaretagelse.

daritet og fællesskab på prøve i den egentlig ganske
velfungerende danske museumsverden.
Endelig: Midler til en national handlingsplan for
ODM har i en årrække argumenteret for synspunktet,

bevaring af kulturarven… der dog forsvandt

at hvis man vil ændre i støtten til landets 97 statsan-

igen, men delvist vendte tilbage!

erkendte og fem statslige museer, bør det gøres på
et oplyst og sagligt grundlag - med hensyntagen til,

Den tidligere regering satte i forbindelse med finans-

at det er et komplekst område, og med respekt for

loven for 2019 5 mio. kr. af til at udmønte flg. finans-

både faglighed, kvalitet, bredde og geografi. Afsæt-

lovstekst: ”Regeringen og Dansk Folkeparti er enige

tet bør være en reel analyse af museernes samlede

om, at bevaring af kulturarven for fremtidige gene-

opgavevaretagelse og ikke blot en rigid økonomisk

rationer er vigtig. Aftaleparterne ønsker målrettet at

omfordeling.

prioritere bedre bevaringsforhold og tilstand af kultur-
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arvsgenstande på museerne. Der skal derfor laves en

rigtig god nyhed, for ODM har gennem en årrække

national handlingsplan for kulturarv. Der afsættes 5

peget på de alvorlige konsekvenser af manglen på kli-

mio. kr. i 2019 til bevaring og digitalisering af kultur-

mamæssigt korrekt opbevaring af den danske kultur-

arven.”

arv, som gennem årene utvivlsomt har medført skade
på genstande og værker i landets museumsmaga-

ODM har siden 2006 ønsket en sådan landsdæk-

siner. Bevillingen viser, sammen med midlerne til en

kende analyse og en samlet bevaringsplan. Vi har

foranalyse til en egentlig national bevaringsstrategi, at

i årevis forsøgt at overbevise politikerne om, at en

staten tager aktivt del i den store indsats, der er nød-

sådan samlet plan vil være en god investering. Så

vendig for at sikre ordentlige opbevaringsforhold.

glæden var oprigtig stor, og vi så frem til at bidrage
til opgaven. Skuffelsen var derfor så meget større, da
den nye regering i forbindelse med overtagelsen af

Honorering af kunstnere

regeringskontorerne inddrog midlerne igen. Så var vi
tilbage ved start!

Gennem 2019 har ODM haft samtaler om minimumshonorar med Billedkunstnernes Forbund, BKF.

Glæden vendte dog tilbage, da Slots- og Kulturstyrel-

ODM har ikke forhandlingsret på vegne af museerne,

sen i efteråret meddelte, at der måske, ved en hurtig

men vil gerne medvirke til at sikre, at kunstnerne får

indsats, alligevel kunne anvendes dele af midlerne fra

et anstændigt honorar. Et element heri er, at museer

den tidligere finanslovsbevilling til formålet. Bestyrel-

og kunsthaller er bekendt med - og har opdateret vi-

sesmedlem Jesper Stub Johnsen påtog sig at udar-

den om - de forskellige støtteformer, der er ved frem-

bejde en handlingsplan for opgavens løsning under

visning eller produktion af samtidskunst. I forbindelse

titlen ”På vej mod en national bevaringsstrategi”. Den

med samtalerne blev der igangsat en spørgeske-

hurtige indsats resulterede i december i en bevilling

maundersøgelse blandt kunstmuseerne, hvis resultat

på 2 mio. kr., der i 2020 skal anvendes til en foranaly-

nuancerede debatten. I undersøgelsen fremgik det,

se forud for en egentlig national bevaringsstrategi. Et

modsat hvad der havde været fremme i medierne,

arbejde, som vi venter os meget af, og som ODM vil

at museer selvfølgelig afregner honorar til kunstne-

følge tæt.

re i forbindelse med deres arbejde. Det forventes, at
ODM i foråret 2020 kan medvirke til at anbefale, at
museerne indgår aftaler om minimumshonorarer sat i

Glædeligt: 16 millioner til museumsmagasiner

forhold til besøgstal.

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2020
var det overordentligt glædeligt at kunne konstatere,
at der blev afsat 16,6 mio. kroner til medfinansiering
af en række fælles museumsmagasiner. Det er en
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Kvindelig repræsentation i såvel museernes
udstillinger som ved indkøb

Hvis man alene ser på tallene for de sidste fem år
(2015 – 2019), sker der dog en vis ændring: Antal

I forbindelse med debat om skævhed i kønsfordelin-

gruppeudstillinger med kvindelige kunstnere og antal-

gen i museernes kunstindkøb og udstillingspraksis

let af kvindelige skribenter fastholder samme niveau,

indsamledes sommeren over kunstmuseernes hold-

mens erhvervelser af værker af kvindelige kunstne-

ninger til sagen, og ODM gennemførte en mindre

re rykker fra 22 % til 36 %, og soloudstillinger med

spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne.

kvindelige kunstnere rykker fra 29 % til 34 %. Der er i

Emnet blev desuden på baggrund heraf debatteret i

undersøgelsen ikke blevet skelnet mellem historisk og

kunstgruppen på det faglige orienteringsmøde i no-

nyere kunst.

vember.
På baggrund af ovenstående tal og debatten i øvrigt
Det indsamlede datamateriale er bestemt tentativt

er det ODM’s holdning, at der er flere veje til bedre

og skal yderligere kvalificeres, men alligevel er den

kønsrepræsentation:

lille undersøgelse det sidste tiårs væsentligste undersøgelse af såvel indkøb som udstillingspraksis på

A. Der kan laves kvoter efter køn på indkøb og

landets kunstmuseer - og i øvrigt siden flittigt citeret i

udstillingspraksis på museerne. Meningerne er

medierne.

delte om denne praksis.
B. Der kan sættes fokus på området ved at
”selvangive” indkøb og udstillingspraksis –

Sammenfattende for perioden 2004 til

med klare begrundelser i et kønsperspektiv - i

2019 kan følgende forhold konstateres

årsberetninger og andet samlende materiale og i

blandt ODM’s medlemmer:

forbindelse med den årlige statistiske indberetning

·
·
·
·
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til Danske museer i tal (Slots- og Kulturstyrelsens
Antal kvindelige kunstnere vist på

museumsfaglige statistik, hvor man i forvejen

soloudstillinger: 29%

skal angive antallet af kvinder og mænd i

Antal kvindelige kunstnere vist på
gruppeudstillinger: 34 %

bestyrelserne).
C. Køns- og repræsentationstænkning bør

Erhvervelser af værker af kvindelige

fremadrettet indskrives i både udstillings- og

kunstnere: 22 %

indkøbsstrategier og andre mål, bl.a. relateret

Antal kvindelige skribenter i katalog og

til FN’s verdensmål, samt i forhold til museets

tidsskrifter: 54%

forskningspraksis.

Bestyrelsen bakker op om model B og har bedt Slots-

teknisk insolvente, bad ODM derfor i foråret om akt-

og Kulturstyrelsen lade kvindelig repræsentation i

indsigt vedr. sagens status, specielt med henblik på

kunstkøb og udstillingsproduktion indgå i Danske mu-

de EU-retslige problemstillinger, som var det ”figen-

seer i tal. At følge Model C bør overvejes på bestyrel-

blad”, som hele tiden blev holdt op som årsag til, at

sesniveau.

sagen trak ud. Det var derfor en ekstra ærgrelse, og
ganske nedslående, at anmodningen blev mødt med
et afslag ud fra en begrundelse om tidsforbrug. Så

Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF)

meget for en åben demokratisk og forståelig proces.
Polemisk har ODM gentagne gange spurgt om, hvor

Det er en gammel traver, men sagen var stadig ikke

mange andre i erhvervslivet, der venter mere end tre

løst med udgangen af 2019. Gennem mere end tre år

år på at få vished om deres reelle vilkår for at eksiste-

har ODM arbejdet for at sikre, at mere end 30 kultur-

re?

institutioner slipper ud af en gældsfælde, som de helt
uforvarende er havnet i, i forbindelse med låntagning
i feriefonden. Sagen er reelt, at den tidligere S-lede-

Høringer, bekendtgørelser og lovændringer

de regering i 2014/2015 begik en stor fejl ved at tage
midler fra AFF til statsbudgettet – og derefter ændre

ODM modtager anmodning om svar på høringer, for-

AFF’s vedtægter, så det, der tidligere blev betragtet

slag til bekendtgørelser og lovændringer. 2019 var et

som donationer, nu skulle tilbagebetales fra institutio-

stille år, da ODM ikke afgav officielle høringssvar.

ner, der ofte er helt uden mulighed herfor. Løsningen
er dog enkel: Den oprindelige aftale med lånene til de
30 attraktioner bør opretholdes – og museerne holdes
skadesløse. Enten i form af en fortsættelse af låneforholdet på ubestemt tid eller en mortificering af låneanmodningen, præcis som man var blevet lovet.
Trods løfter fra tidligere beskæftigelsesminister
Troels Lund Poulsen (V) og den nye socialdemokratiske beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S),
er sagen dog stadig ikke løst ultimo 2019. Det har
været en lang og frustrerende proces. Til trods for
forsikringer fra ministrene om løbende at blive holdt
underrettet, har det ikke været muligt at have dialog
med embedsværket. Sammenholdt med, at flere af
de berørte institutioner gennem 2019 reelt er blevet
7

Faglige aktiviteter

ODM’s generalforsamling i Vartov, d. 25. april

seer (kultur); Iben Bækkelund Jagd, ROMU (kultur);
Anne-Mette Villumsen, Skovgaard Museet (kunst)

D. 25. april afholdt ODM ordinær generalforsamling

samt Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum (natur) i

på Vartov. Generalforsamlingen indledtes med for-

den næste toårige periode. Efter generalforsamlingen

mandens beretning, der tog udgangspunkt i de forvir-

konstituerede bestyrelsen sig med Flemming Just

rende signaler om ændringer af den statslige muse-

som formand samt Bo Skaarup og Gitte Ørskou som

umsstøtte. Formanden benyttede også lejligheden

næstformænd. I juni meddelte Gitte Ørskou, at hun

til at løfte sløret for ideen om en visionsproces for

måtte fratræde pga. jobskifte. Mette Mansa indtrådte

museerne i det kommende tiår, fra 2020 til 2030.

som suppleant. Berit Anne Larsen tiltrådte samtidig
som ny næstformand.

Formandens beretning, den økonomiske oversigt og
fastholdelse af kontingent blev modtaget med ap-

To nye associerede medlemmer blev optaget: For-

plaus. Herefter var der valg af fire bestyrelsesmed-

eningen Danske Taler og Middelaldercenteret i Nykø-

lemmer, der alle blev genvalgt, også med applaus.

bing Falster. Senere på året ansøgte Museum Olde-

Således fortsætter Flemming Just, Sydvestjyske Mu-

morstoft om at blive (gen)optaget. Museet har før

Stemningsbillede fra Formidlingsseminar 2019,
hvor emnet var: Det grænseløse museum.
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været medlem af ODM (som filial af Museum Sønder-

og understøtte faglig viden om den arkæologiske

jylland). Bestyrelsen indstillede museet til optagelse.

praksis. I 2019 var der fokus på den generelle forvaltning af Museumslovens kap. 8., danefæadministration og et charter med anbefalinger til god skik for ad-

Bestyrelsens arbejde

gang til - og anvendelse af - arkæologiske data, med
det formål at sikre større vidensdeling. Udvalgets

Bestyrelsens sammensætning ses under ’Hvem er

medlemmer er Mads Runge, Odense Bys Museer

hvem i ODM’. Bestyrelsen har afholdt tre ordinære

(formand); Lennart Madsen, Museum Sønderjylland;

bestyrelsesmøder og et overnatningsseminar i Frede-

Christoffer B. Pedersen, Museum Sydøstdanmark;

ricia i oktober. Her blev der arbejdet med bæredygtig-

Mette Løvschall, Moesgaard Museum; Mads Ravn,

hedsaspekter i lyset af FN’s 17 verdensmål samt med

VejleMuseerne og Claus Kjeld Jensen, Vardemuseer-

udvikling af oplæg til visionsarbejdet for museerne

ne, som repræsentant for ODM’s bestyrelse.

frem mod 2030.
Desuden er der gennem året afholdt en række politi-

ODM’s forskningsudvalg

ske konsultationer, og medlemmer af bestyrelsen og
sekretariatet har deltaget i åbne samråd og afholdt en

ODM’s forskningsudvalg afholdt to møder i 2019.

lang række møder med centraladministrationen m.m.

Blandt emnerne var brug af e-ressourcer, forskningsregistreringssystemet Pure, kultur(forsknings)statistik
og Kulturministeriets forskningsstrategi og uddelings-

Røddingmøde 2019

praksis. Desuden har udvalget haft besøg af professor David Budtz, Humanomics, Aalborg Univer-

Den nye kulturminister Joy Mogensen (S) fortsatte

sitet, der fremlagde forskningscenterets rapport om

traditionen med et fællesmøde i august om kulturli-

humanistiske forskningssamarbejder og udvikling af

vets fremtid, hvor et bredt udsnit af aktører på kultur-

kontaktflader. Der arbejdes på et møde for ODM’s

området inviteres. På årets Røddingmøde, d. 13.-

medlemmer om emnet. Udvalgets medlemmer er

14. august, var temaerne børn og unge, frivillighed

bestyrelsesmedlem Jesper Stub Johnsen, National-

og public service. På mødet deltog ODM’s formand

museet (formand); ODM’s formand Flemming Just,

Flemming Just.

Sydvestjyske Museer; Camilla Jalving, SMK; Nikolaj Scharff, Statens Naturhistoriske Museum; Henrik
Harnow, Museum Sønderjylland; Kent Olsen, Naturhi-

ODM’s arkæologiske udvalg

storisk Museum Aarhus og Gertrud Hvidberg Hansen,
Faaborg Museum.

Udvalget har i 2019 afholdt et enkelt møde. Udvalgets kommissorium er at medvirke til politikudvikling
9

ODM’s udvalg for turisme og oplevelsesøkonomi

af ønsket om, at ODM skal være en aktiv spiller, på
vegne af de danske museer, i forbindelse med udvik-

Museerne spiller en central rolle i turismen i alle egne

lingen af dansk turisme.

af Danmark, og ODM ønsker at være en synlig aktør i udformningen af strategier på turismeområdet,
hvorfor ”Udvalg for turisme og oplevelsesøkonomi” –

ODM fik to nye medlemmer i det Det Særlige

kaldet Turismeudvalget - er etableret. Det er sket med

Bygningssyn

henblik på at debattere og levere strategiske og politiske synspunkter. Udvalget afholdt i 2019 to møder

Kulturminister Joy Mogensen beskikkede begge de to

samt, i samarbejde med Dansk Erhverv, en velbesøgt

medlemmer, som ODM havde udpeget som kandida-

museumsturismekonference d. 5. april i Den Gamle

ter til bygningssynet. Således indtrådte, som genud-

By i Århus med 70 deltagere. Temaet var: ”Turisterne

peget, museumsinspektør på Sydvestjyske Museer,

kommer – er du klar?” Med oplægsholdere fra både

Mette Slyngborg, og museumschef på Museet Frede-

museer og private turistaktører, der fortalte, hvordan

riks Værk, Frank Allan Rasmussen. I Det Særlige Byg-

man helt praktisk arbejder med at gøre bl.a. muse-

ningssyn sidder derudover seniorforsker, museumsin-

erne attraktive for de turister, der allerede er i landet.

spektør Ulla Kjær, Nationalmuseet, og kulturarvschef

Udvalgets medlemmer er bestyrelsesmedlem Lisette

ved Odense Bys Museer, Jens Toftgaard, nu som ny

Vind Ebbesen, Skagen Museerne (formand); Andreas

formand. 4 ud af de 13 medlemmer i synet kommer

Bonde Hansen, Professionshøjskolen Absalon; Brian

således nu fra museumsverdenen, hvilket afspejler,

Wiborg, Viborg Museum; Lene Høst Madsen, Muse-

at der ønskes et stærkere fokus på bygningskulturen i

um Skanderborg; Julie Bouchet, Brorfelde Observato-

et kulturhistorisk perspektiv. Noget, som ODM længe

rium; Jesper Buris Larsen, Danmarks Tekniske Muse-

har efterspurgt, og som blev efterkommet ved en

um; Ingeborg Svennevig, De Kulturhistoriske Museer

ændring af bygningsfredningsloven i 2018. Det Sær-

i Holstebro Kommune og Claus Keld Jensen, Varde-

lige Bygningssyn værner om landets bygninger af ar-

museerne.

kitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi, og
bygningssynet er rådgivende organ i forhold til Slotsog Kulturstyrelsens sagsbehandling og forvaltning.

ODM’s direktør genudpeget til Dansk Turismes
Advisory Board
Et dansk museumspas?
Daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov (C) udpegede i foråret medlemmer til Det Nationale Turisme-

På et møde i januar med repræsentanter for SKALK

forum og til Dansk Turismes Advisory Board, hvortil

og Museumstjenesten blev det besluttet at søge

ODM’s direktør er udpeget. Tilstedeværelsen i stra-

tættere samarbejde. I første omgang udmøntet i et

tegiske turismesammenhænge ligger i forlængelse

fælles ønske om at skabe et dansk museumspas ef-
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ter hollandsk forbillede. I Holland har man stor suc-

Museerne, universiteterne og forskningen:

ces med at sælge et museumsadgangspas til lan-

Erfaringer, muligheder og udfordringer

dets egne borgere. ODM har tidligere arbejdet på
et sådant adgangspas, men begge gange er ideen

ODM og VELUX FONDEN afholdt i maj fem velbesøg-

strandet. Hen over sommeren materialiserede ønsket

te møder rundt i landet for at debattere museums-

sig i en studietur til Amsterdam, hvor repræsentanter

forskning under temaet: ”Museerne, universiteterne

for de tre organisationer så og hørte om det succes-

og forskningen. Erfaringer, muligheder og udfordrin-

fulde pas, der både er til gavn for borgerne i Holland,

ger”. Afsættet var VELUX FONDENs museumssats-

men nok så meget for museerne. Det blev beslut-

ning, hvor 17 større forskningsprojekter enten lige var

tet at involvere de danske museer yderligere, men

påbegyndt, er undervejs eller netop har afsluttet

netop hjemvendt blev man mødt af nyheden om, at

forløbet. I alt 157 medarbejdere fra museer og

en nogenlunde lignende ide var under udvikling med

universiteter deltog i den livlige debat på møderne,

udgangspunkt i midler fra Københavns Kommune. I

hvor museumsansatte og universitetsforskere fra

skrivende stund søges der samarbejde med kredsen

projekterne fortalte om konkrete og praktiske erfarin-

omkring det københavnske pas. I Finland har man

ger – og om de udfordringer, man har oplevet under-

for nyligt lavet et pas efter hollandsk model – og med

vejs, fra løs tanke til endelig projektudformning og

stor succes. Den finske museumsorganisation, der

eksekvering. Den nyttige viden indgår i VELUX FON-

ejer passet, har søgt samarbejde med ODM, og vil

DENs museumsprogram i fremtiden. De væsentligste

gerne medvirke til at udvikle et museumspas i Dan-

anbefalinger og læringspunkter er siden publiceret til

mark. Sagen følges op i 2020.

gavn for kommende ansøgninger og samarbejder i
øvrigt mellem museer og universiteter.

Stormøde om samarbejde om radio-/tv-kanal
I februar afholdt en gruppe aktører fra kultur- og folkeoplysning stormøde om evt. at samarbejde om en
radio-/tv-kanal, der udbydes som del af det nye me-

Museerne, universiteterne
og forskningen
Erfaringer, muligheder og udfordringer

dieforlig. Det var museet ENIGMA, som tog initiativ
til mødet på vegne af Foreningen af Specialmuseer
i Danmark. ODM bakker op om de af ODM’s med-

Inspirationskatalog med læringspunkter og
refleksioner fra projekter i VELUX FONDENs
museumsprogram

lemmer, der vil prøve kræfter med medieproduktion. I
Altinget.dk udtalte ODM’s direktør: ”Museer har altid
været et spejlbillede af tidsånden og det samfund, vi
omgiver os med. Og det synes jeg, denne her udvikling er et glimrende eksempel på”.
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Kulturmøde Mors, 2019. Julie Rokkjær Birch, Direktør for
Kvindemuseet, i samtale med journalist Adrian Lloyd Hughes om gode
museumsoplevelser i carporten ved Antjes hus. Huset er et privat hjem,
som danner ramme om en række museumsaktiviteter på kulturmødet.
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Museernes Beredskabsdag første onsdag i maj

rådgiver til at udarbejde en såkaldt ”pladsfordelingsplan”. En plan, der før blev udarbejdet af lokale

To af ODM’s netværk: Forvalternetværket og Sam-

brandmyndigheder – og uden nævneværdige omkost-

lingsnetværket, foreslog i 2018 at gøre den før-

ninger. Alarmen kunne dog relativt hurtigt afblæses. I

ste onsdag i maj, hvor Beredskabsstyrelsen afprø-

et svar fra Boligministeriet til ODM blev det oplyst, at

ver varslingssirenerne, til en årlig begivenhed som

boligministeren havde besluttet, at de midlertidige in-

”Museernes Beredskabsdag”. En dag, hvor ODM’s

dendørsarrangementer, på samme måde som arran-

medlemmer opfordres til at sætte fokus på museets

gementer udenfor, også fortsat skal kunne få teknisk

beredskab. Tanken er, at dagen er en god lejlighed til,

byggesagsbehandling hos kommunen – under forud-

at museerne ser deres beredskabsplan efter og evt.

sætning af, at personbelastningen ved det pågælden-

benytter dagen til at øve planen, så man sikrer sig, at

de arrangement ikke øges i forhold til det, bygning og

den er opdateret. Det hele gøres under mottoet: ”Et

lokaler er godkendt til.

lille beredskab er bedre end slet intet.”. Først gang
var i 2019 – og dagen var onsdag d. 1. maj. Måske
ikke den bedste dag at starte, da det er en fridag for

Udvalgte møder i 2019

mange, men en række museer tog emnet op, og flere
museer delte viden om beredskabsplaner på ODM’s

Netværksmøder

hjemmeside, hvor man f.eks. kunne læse om, hvor-

En række faglige puljer og netværk udgør et meget

dan Den Gamle By som et led i videreudviklingen af

vigtigt fundament for ODM. Netværkene afholder

deres værdiredningsplaner testede forskellige brand-

løbende faglige seminarer og årsmøder, hvor ODM’s

tæpper, og hvordan f.eks. Museum Sønderjylland,

sekretariat gerne hjælper med praktiske forhold. På

Vendsyssel Historiske Museum og Arkiv samt Muse-

www.dkmuseer.dk under ’Netværk’ findes en over-

um Østjylland satte fokus på deres beredskab. Bered-

sigt. En række af årets møder er foldet ud herunder.

skabsdagen tænkes fortsat frem over.
ODM’s Netværk for Frivilligkoordinatorer
D. 30. april blev et netværk for frivilligkoordinatorer
Byfest-regler ramte alligevel ikke museerne

etableret på Koldinghus. Netværket har fokus på bevågenhed omkring de kompetencer, som anvendes

ODM’s Forvalternetværk gjorde i forsommeren op-

i samarbejdet med frivillige på de danske museer.

mærksom på, at en administrativ ændring hos Trafik-,

Opgaven er at samle de museumsansatte, der har

Bygge- og Boligstyrelsen kunne blive både bekostelig

ansvar for koordinering/ledelse af de frivillige, udvikle

og ødelægge incitamentet til selv mindre arrange-

faglighed i frivilligledelse, definere særlige udfordrin-

menter på landets museer. Det skete, fordi arrange-

ger for området og skabe synlighed og anerkendelse.

menter af en ret begrænset størrelse af sikkerhedsmæssige årsager fremover skulle have en ekstern
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Der er nedsat en styregruppe med Nina Rise Schrø-

Formidlingsseminar

der, Trapholt; Vibeke D. Hansen, Museum Østjylland;

Formidlingsseminaret d. 4.-5. marts i Fredericia var

Rikke Bruun, Naturhistorisk Museum og Per Lunde

nok engang lavet i tæt og fortroligt samarbejde med

Lauridsen, Ringkøbing-Skjern Museum.

Museumsformidlere i Danmark (MiD). Der blev stillet
skarpt på ”Det grænseløse museum”, hvor der for de

Forvalternetværksseminar

175 deltagere var fokus på, hvor museerne er på vej

ODM’s herligt aktive Forvalternetværk afholdt et vel-

hen som formidlings- og kulturinstitutioner, og hvor-

besøgt seminar i Esbjerg d. 6.-7. marts med 45 delta-

dan man kan vende tidens nye udfordringer til noget

gere. Temaerne var alarmsystemer, sikringsmontrer,

positivt. En række markante oplægsholdere var ind-

beredskabsplaner og våbenopbevaring, blandt meget

budt til at udvide museumshorisonten.

andet.
Fagligt orienteringsmøde
Chefnetværket

Årets store møde fandt sted d. 6.-7. november på

62 af landets museumschefer var tilmeldt chefnet-

Hotel Munkebjerg ved Vejle og havde imponerende

værksmøde, der fandt sted d. 22.-23. januar i Mid-

450 deltagere. Igen i år var der af den frivillige ar-

delfart. Temaet var museernes samarbejde med

bejdsgruppe bag mødet lavet et omfattende pro-

kommunerne. Kommunernes Landsforening var re-

gram med syv faglige spor. Derudover var der flere

præsenteret ved indlæg af direktør Laila Kildesgaard.

fælles oplæg, bl.a. af professor Steen Hildebrandt,

Derudover var emnerne fondenes rolle, de frivilliges

der talte ud fra overskriften ”Alle må tage stilling til

indsats samt, som altid i det lukkede og fortrolige fo-

verdensmålene”.

rum, samtale om museumschefernes lederrolle.
Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på
Tiltræk nye brugere gennem events

Mors

I samarbejde med SMK og Kunsten var der d. 14.

ODM arbejder aktivt og kommunikerende på relevan-

august på Kunsten i Aalborg seminar om brugen af

te platforme, herunder ved tilstedeværelse på rele-

events, som er helhedsoplevelser, hvor museet bliver

vante politiske og kulturelle festivaler. Det kan være

arena for utraditionelle vinkler på museets kerne-

svært at få ørenlyd i strømmen af budskaber, men

område, og som ofte tiltrækker nye brugergrupper.

ODM har valgt at være repræsenteret ved Folkemø-

Spørgsmål til debat var, hvordan man sikrer, at events

det på Bornholm og Kulturmødet på Mors i forskelligt

balancerer fornuftigt mellem museers øvrige opgaver

omfang.

og populærkulturelle indslag? Hvordan stabler man i
det hele taget et event på benene? Temadagen tog

Folkemødet på Bornholm

afsæt i ”SMK Friday” og ”Kunsten Summer Lounge”.

Finder sted i juni måned og er en stor og mangfoldig
begivenhed, hvor det kræver massiv tilstedeværelse og meget klare og skarpt skårne budskaber – og
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dermed megen forberedelse - at få ørenlyd. Det er

umsoplevelser. Blandt gæsterne var flere kulturordfø-

derfor besluttet, at ODM kun i mindre omfang er aktiv

rere og den nye kulturminister, Joy Mogensen. Efter

til mødet. ODM var til årets møde derfor alene repræ-

mødet om spisebordet i Antjes hus var der samtale i

senteret af direktøren. Foruden møder undervejs med

husets carport foran en større forsamling. Her bedy-

flere kulturpolitikere, er det altid en god mulighed for

rede kulturministeren sin kærlighed til museer og viste

at debattere med kollegaer, både museumsansatte

stor indsigt i museernes vilkår, ikke mindst med bag-

og fra andre brancheorganisationer.

grund som tidligere borgmester og som formand for
to museer i Roskilde.

Kulturmødet på Mors
ODM var i august sammen med museerne i Region
Midt- og Nordjylland på Kulturmødet Mors. Det skete under overskriften ”Vi elsker museer!”. I et privat
hjem, Antjes hus, blev politikere, kulturpersonligheder
og museumsfolk inviteret indenfor for sammen med
små grupper af borgere at dele deres bedste muse-

Kulturminister Joy Mogensen (S) gæster Antjes
hus på Kulturmøde Mors, hvor ODM sammen med
museerne i Region Midt- og Nordjylland i 2019 satte
fokus på museumsoplevelser.
15

Internationalt
samarbejde
Samarbejde med NUKAKA – den grønlandske

og den prestigefyldte pris, som organisationen udde-

museumsorganisation

ler årligt.

Samarbejdet har fokus på faglig sparring, efteruddannelse og udvikling af fælles faglige netværksakti-

Ansøgning: EU-projekt (Erasmus)

viteter. Også i 2019 var der flere samtaler med den

“The Public Value of Museums”

grønlandske museumsorganisation, og der blev afholdt fælles møde i Nuuk i oktober i forbindelse med

Kepler Universitetet i Wien og Museumsbund Öster-

NUKAKA’s årsmøde og ODM’s todages kursus i regi-

reich har anmodet ODM om at deltage i ansøgningen

streringssystemet SARA.

til EU-projektet (Erasmus): “Public value of Museums
with special regards to the societal aspects”. ODM
har, som flere andre museumsorganisationer, takket

Network of European Museums Organisations

ja til at være partner i projektet (uden økonomiske bin-

(NEMO)

dinger). Der er med udgangen af 2019 ikke viden om
projektets skæbne.

Network of European Museum Organisations (NEMO)
er den europæiske platform for museumsforhold
i EU. NEMO blev oprettet i 1992 som udløber af

Ansøgning: EU-projekt (ErasmusPlus)

Maastricht-traktatens indgåelse. Alle europæiske

“Developing the Potential of Museum Adult

lande kan sende repræsentanter til organisationens

Education in Regional Development”

aktiviteter, der sætter museer og kulturarv på den
europæiske dagsorden. ODM’s direktør og bestyrel-

ODM er lead partner sammen med European Muse-

sesmedlem Anja Olsen deltog i årsmødet i november

um Academy på en EU-ansøgning om at udvikle en

i Tartu, Estland, hvor hovedtemaet var ”Museums for

ekspertgruppe vedrørende voksnes læring og frivillig-

Future”, med afsæt i bæredygtighed og FN’s 17 ver-

hed i museer som værktøj for regional udvikling. Det

densmål.

sker med afsæt hos vinderen af Museum Academys
pris for 2019: Astra Museum i Sibiu, Rumænien. Her
arbejdes der dygtigt med immateriel kulturarv, hvilket

Hands On! International Association of Children

har tiltrukket sig europæisk opmærksomhed. Der er

in Museums

ikke direkte økonomiske omkostninger forbundet med
ODM’s deltagelse, og deltagelse sker for at få mere

ODM’s direktør er udnævnt til dansk ambassadør i

indsigt i at arbejde med immateriel kulturarv. Et muligt

ovenstående organisation. Engagementet begrænser

udbytte er, at ODM senere evt. kan forestå efterud-

sig dog til at udsende information om arrangementer

dannelsesaktiviteter til gavn for danske museer.
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ODM studietur 2020
Der har gennem længere tid været ønske om at arbejde frem mod en relevant studietur til den amerikanske nordøstkyst for ODM’s medlemmer. Temaet
er best practice i museums- /attraktionsledelse. Det
planlægges, at turen skal finde sted i efteråret 2020.

På Kulturmøde Mors, 2019, var der fokus på deling
af gode museumsoplevelser under overskriften: Vi
elsker museer! Her Bertel Haarder (V), tidl. kultur- og
Lise Ræder Knudsen, bestyrelsesmedlem ODM.

‹

kirkeminister, Flemming Just, formand for ODM, og
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Kommunikation
ODM kommunikerer på forskellige digitale og sociale

Sociale medier

platforme, via pressearbejde, i udvalgte museumsmagasiner samt ved møder, seminarer og arrange-

ODM kommunikerer flere gange ugentligt via sine

menter. Formålet med ODM’s kommunikation er at

profiler på LinkedIn, Twitter og Facebook. ODM’s Fa-

sikre medlemsmuseernes loyalitet, fremme politiske

cebook-profil, @OrganisationenDanskeMuseer, havde

resultater, skabe folkelig opbakning til museerne og

ved udgangen af 2019 1.290 synes godt om/1395

skaffe kursister og deltagere fra alle museer til ODM’s

følgere (i 2018 var tallet 1.058 synes godt om og

efteruddannelsesaktiviteter og arrangementer.

1.146 følgere.)

Emnerne for den museumspolitiske kommunikation

Facebook bruges både til at dele museumspolitiske

centrerer sig naturligvis om de museumspolitiske

nyheder, til foromtale af ODM’s kurser og arrange-

initiativer, som ODM arbejder med. Især har statstil-

menter, museale konferencer og politiske debatter og

skudsdebatten, sagen om Arbejdsmarkedets Ferie-

til at levere museumspolitiske statements.

fond samt kønsrepræsentation i kunsten været markante sager på kommunikationsfronten i 2019.

ODM’s LinkedIn-profil, som ved udgangen af 2019
havde 5.181 følgere (2018: 3.474), bruges primært
til at dele jobopslag, som ODM ugentligt publicerer

Politiske og segmenterede nyhedsbreve

på www.dkmuseer.dk på vegne af sine medlemmer,
samt ODM’s efteruddannelsesaktiviteter og øvrige

ODM udsender to typer af nyhedsbreve; ODM Nyt

arrangementer.

samt segmenterede nyhedsbreve om ODM’s efteruddannelsestilbud. Gennemsnitligt hver 14. dag leverer

ODM’s Twitter-profil, @DanishMuseums, som ved

ODM nyheder om museumspolitik, ODM’s arrange-

udgangen af 2018 havde 1340 følgere (2018: 1.211),

menter og aktuelle museumsrelevante begivenheder

anvendes primært til at dele museumspolitiske nyhe-

via ODM Nyt, som ved udgangen af 2019 har mere

der og debatindlæg, men også til at skabe foromtale

end 1.700 abonnenter. Derudover udsendes nyheds-

og synlighed omkring ODM’s arrangementer og del-

breve segmenteret i følgende grupper (hver enkelt

tagelse i bl.a. Kulturmødet og Folkemødet.

abonnent kan tilmelde sig flere grupper, og det enkelte nyhedsbrev kan være aktuelt for flere grupper):
Generelt, Administration og ledelse, Arkæologi, Bevaring og konservering, Formidling og kommunikation, Forskning, Kapitel 8, Kunst, Natur, Nyere tid samt
Samling og registrering. Nyhedsbrevene om efteruddannelsesaktiviteter har ved udgangen af 2019 i alt
over 2000 abonnenter.
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Flemming Just, formand for ODM og direktør
for Sydvestjyske Museer, byder velkommen ved
Formidlingsseminar 2019.
ODM’s hjemmeside
På ODM’s hjemmeside, www.dkmuseer.dk, publiceres museumspolitiske nyheder og information om
ODM’s arrangementer og efteruddannelsesaktiviteter
samt jobopslag og museumsrelevante nyheder og
begivenheder, som ODM publicerer på vegne af sine
medlemmer.
I løbet af 2019 var der i alt 223.801 sidevisninger på
hjemmesiden og 49520 brugere.

·
·
·
·
·
·
·
·

”Job på museum” er igen i år en af de mest besøgte sider. I alt 34.886 sidevisninger.
Oversigten med kurser og arrangementer havde
10.533 sidevisninger.
Oversigten over ODM’s medlemmer havde 9.201
sidevisninger.
Information om museumskortet havde 4.905 sidevisninger.
Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde 2019 havde 4129 sidevisninger.
ODM’s Formidlingsseminar 2019 havde 2.912 sidevisninger.
Information om ODM’s sekretariat havde 1.831
sidevisninger.
”Om ODM” havde 1801 sidevisninger.

Et stigende antal besøger hjemmesiden via ODM’s
Facebook-side og LinkedIn-profil.
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Netværk

Faglige puljer og netværk

Sammenslutningen af Museumsforeninger
(SAMMUS)

Et vigtigt fundament for ODM’s arbejde er de faglige puljer og andre netværk. Vi anslår, at omkring

ODM samarbejder med SAMMUS, der er en lands-

3-400 museumsansatte er aktive i disse frivillige og

dækkende organisation af foreninger, der driver eller

løse strukturer. ODM understøtter netværk for formid-

støtter museer i Danmark. Sammenslutningen har til

ling, museumsforvaltere, bevaring, samlinger, nyere

formål at styrke og udvikle det folkelige engagement

tid, arkæologi, administration, forskning, chefnet-

til gavn for museerne, synliggøre de betydelige folke-

værk samt en række helt fagspecifikke netværk. Nye

lige kræfter bag de danske museer, sikre museums-

netværk og samarbejdsrelationer er hele tiden under

foreningernes indflydelse på den aktuelle og fremtidi-

udvikling. Gennem årene er netværk opstået, afvik-

ge kulturpolitik samt sikre et inspirerende samarbejde

let og nye kommet til. På ODM’s hjemmeside ligger

mellem museumsforeninger i ind- og udland. Sam-

mødeindkaldelser, referater mv. Netværkene funge-

menslutningen repræsenterer ikke blot det folkelige

rer forskelligt og vælger selv tovholdere/styregruppe,

bagland til museerne, men i vid udstrækning også de

som står for indholdet af møder og anden aktivitet.

formelle ejere. ODM har i udgangspunktet samme

ODM’s sekretariat tilbyder i mindre omfang sekretari-

ønsker for museerne og har derfor en tæt dialog med

atsbistand.

SAMMUS, der organiserer 66 foreninger med ca.
56.000 medlemmer.

Der er også i år grund til at sende en stor tak til de
mange aktive deltagere i netværkene og ikke mindst
til de ansvarlige styregrupper, tovholdere, koordinato-

Bygningskultur Danmark

rer og andre bidragydere.
ODM var medskaber af ’Bygningskultur Danmark’,
der ud fra arkitektoniske og kulturhistoriske betragtMuseumstjenesten

ninger har fokus på bygningskulturen og bygningsarven i Danmark. ODM har plads i bestyrelsen, der va-

ODM har plads i bestyrelsen for Den Erhvervsdri-

retages af museumsdirektør Henrik Harnow, Museum

vende Fond Museumstjenesten, museernes fælles

Sønderjylland.

indkøbsorganisation. Ordningen for specialvarer er
gennem tiden udvidet med museumsforsikring, tilbud
om brandtilsyn, drift af tidsskriftet Danske Museer
m.m. ODM er optaget af at sikre Museumstjenestens
aktiviteter, der er til stor gavn for museerne.
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Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige
Bestyrelser
ODM støtter op om professionel udvikling på museerne og derfor også om forhold vedr. bestyrelsesarbejdet på museerne. ODM er således med i
arbejdsgruppen bag ’Årets Offentlige Bestyrelseskonference’, der samler en række brancheforeninger
samt advokat- og revisionskontorer med interesse for
godt ledelses- og bestyrelsesarbejde.

Det private hjem, Antjes hus, danner ramme om intime
samtaler om museer og kultur på Kulturmøde Mors 2019.
Et hyggeligt dækket bord er med til at sætte stemningen.
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Medlemsservice

Gratis adgangskort for medlemmer af ODM

Jurist med speciale i løn- og personaleforhold

Ordningen er en succes. Der bliver taget godt imod

ODM kan i et vist omfang tilbyde juridisk eksperti-

det røde medlemskort, og der er langt mellem ad-

se vedr. sager om løn- og personaleforhold. Det er

ministrativt bøvl eller kedelige episoder i billetsalge-

lykkedes at få tilknyttet en jurist med et indgående

ne på landets museer. Der er ingen tvivl om, at den

kendskab til museernes mangfoldige løn- og ansæt-

solidariske ordning, hvor medarbejdere og bestyrel-

telsesvilkår samt en række andre juridiske forhold,

sesmedlemmer har gratis adgang til medlemsmuse-

der kræves indsigt i, når man skal lede et personale.

erne, medvirker til at skabe tilhørsforhold. Ikke blot til

Yderligere information ved henvendelse til ODM.

ODM som branchens organisation, men også mellem
museerne. Kun et enkelt ODM-medlem ønsker ikke at
deltage i ordningen. Opfølgning med henvendelser

Stillingsopslag

om bortkomne kort, ønsker om yderligere tilsendelse
m.m. varetages af ODM’s studentermedhjælper. For

En af de mest sete sider på ODM’s hjemmeside er

ikke at gøre kortordningen svær at administrere på

job på museum. Her kan medlemmerne uden bereg-

museerne og i sekretariatet, udleveres adgangskortet

ning få placeret aktuelle stillingsopslag.

kun til bestyrelsesmedlemmer og museernes ansatte
(fastansatte såvel som løst ansatte) med mere end ni
måneders samlet ubrudt anciennitet.

Advokat med speciale i skatte- og momsret
tilknyttet ODM
ODM har tilknyttet en ekspert i skatte- og momsret
med stort kendskab til museumsforhold, som også
underviser på ODM’s kurser. I forlængelse heraf findes en side på ODM’s hjemmeside, hvor advokat
Elsebeth Hjortshøj Rasmussen med jævne mellemrum
skriver om bl.a. museers moms- og afgiftsmæssige
rettigheder og pligter. Yderligere information ved henvendelse til ODM.

22

Danske Museers
Efteruddannelse (DME)
Reduceret tilskud

Nye ansigter

I midten af 2019 faldt en ny toårig aftale på plads

DME har fået nye ansigter i 2019. D. 1. januar starte-

med Slots- og Kulturstyrelsen. DME’s årlige tilskud

de Svea Neumann (senere Feddersen) som kursus-

blev reduceret med 50.000 kr. eller godt 3 procent,

sekretær i stedet for Stine Folkenberg Hedegaard. D.

så efteruddannelsesvirksomheden nu modtager 1,5

19. august indtrådte Kirstine Wentzlau Martinsen i et

mio. kr. om året. For dette beløb skal DME med fokus

barselsvikariat som kursussekretær, der løber frem

på aktualitet og udvikling gennemføre et mangfoldigt

til d. 30. april 2020. D. 1. december startede Dorthe

og fagligt relevant udbud af kompetenceudvikling

Hammerich Rasmussen som kommunikationskon-

for medarbejdere på de statslige og statsanerkendte

sulent i stedet for Caroline Kirkegaard. Dorthe løser

museer. I henhold til aftalen er målet, at der skal leve-

kommunikations- og markedsføringsopgaver for DME

res mindst 450 kursistdage for medarbejdere på de

svarende til en arbejdsdag om ugen.

statslige og statsanerkendte museer.
Statstilskuddets niveau betyder, at DME i stigende

Efteruddannelsesaktivitet

grad må fokusere på, at samtlige efteruddannelsesaktiviteter giver et økonomisk overskud. Det betyder,

I 2019 har DME afholdt 37 efteruddannelseskurser

at vi må overveje, om deltagergebyrerne nødtvun-

(28 i 2018). Tre kurser (fem i 2018) måtte aflyses på

gent må hæves lidt. Samtidig oplever vi ofte, at dyg-

grund af for få tilmeldinger eller sygdom (”Fotogra-

tige, velrenommerede undervisere, som vi rekrutterer

fering af museumsgenstande”, ”Scanning og digital

udenfor museumsverdenen, har andre forventninger

billedbehandling” og ”Sikring i praksis på museer”).

til honorarets størrelse end standardtaksterne hos
Dansk Magisterforening. Det er naturligvis også med

De 37 kurser havde et samlet omfang på 68,5 kur-

til at presse kursusgebyret i vejret. Udgangspunktet

susdage. I alt 526 kursister har deltaget, heraf 367

er derfor, at vi skal tilbyde praksisnær efteruddan-

kursister fra statslige og statsanerkendte museer,

nelse, som ingen andre ”har på hylderne”, fordi vi

svarende til 70 % af det samlede deltagerantal. Om-

er overbeviste om, at betalingsviljen er til stede, hvis

regnet til aktivitetsdage betyder det, at der har været

kvaliteten og museumsrelevansen altid er tydelig.

afholdt i alt 966 kursistdage, heraf 604 fra statslige
og statsanerkendte museer, svarende til 63 % af den

I slutningen af 2019 har vi iværksat en digital spør-

samlede aktivitet. Det betyder, at DME langt oversti-

geskemaundersøgelse af museernes anvendelse af

ger efteruddannelsesmålet (450 kursistdage) for det

ODM’s efteruddannelsesvirksomhed. Resultaterne

statslige tilskud i 2019. Det skyldes helt overvejende

ligger færdige i foråret 2020 og skal sikre os, at vi har

ekstraordinær efterspørgsel på SARA-kurser i forlæn-

et vidensbaseret fundament for at udvikle DME’s akti-

gelse af systemets lancering i november 2018 samt

viteter i den retning, museerne efterspørger.

afholdelse af fire regionale kurser om ’Ny praksis for
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den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed’ i sam-

Kurser i 2019

arbejde med Slots- og Kulturstyrelsens Fortidsmindeenhed.

De 37 kurser oplistes nedenfor efter hovedkategori.
Tallene i parentes angiver, hvor mange kurser der har

Evalueringerne af kurserne har generelt været positi-

været afholdt indenfor hver kategori.

ve. DME måler tilfredshed på en skala fra 1 til 6, hvor
1 er ”meget utilfreds”, og 6 er ”meget tilfreds”. Årets

Administration og ledelse (11): ”Moms og afgifter

dårligste kursusevaluering fik et gennemsnit på 4,64

på museer” og ”Målrettet arbejdsmiljøuddannelse

(lidt under tilfreds), mens årets bedste kursus fik en

for museumsansatte” blev gentaget fra 2018. Det

evaluering på 6,0 (meget tilfreds). Året samlede gen-

nye todages kursus ”Frivilligkoordinator på museet”

nemsnitlige tilfredshed var 5,48, altså midt i mellem

blev afviklet med stor succes. Vi afholdt tre skræd-

”tilfreds” og ”meget tilfreds”. Det er et meget flot

dersyede kurser i ”Bestyrelsesarbejde på museum”

resultat, der forhåbentlig understreger, at efteruddan-

hos Østfyns Museer, Fuglsang Kunstmuseum og

nelsen har høj kvalitet og forekommer meget relevant

Give-Egnens Museum. Vi skræddersyede desuden

for museerne.

kurset ”Projektmedarbejder på museum” til Museum

Koncentration på et kursus i samlings- og registreringssystemet SARA.
Kurset var en del af et særligt efteruddannelsesforløb udbudt af ODM’s
efteruddannelsesvirksomhed, DME, i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.
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Østjylland. De kompetencegivende kurser ”Projektle-

Museumslovens kapitel 8 (5): ”Ny praksis for den

der på museum” og ”Ledelse i praksis på museum”

arkæologiske undersøgelsesvirksomhed” (i samar-

på hver fire moduler blev afviklet i samarbejde med

bejde med Slots- og Kulturstyrelsen) blev afholdt fire

Niels Brock Videreuddannelse. Desuden udvikle-

gange som regionale kurser i henholdsvis Skander-

de vi ”Arbejdsmiljø på arkæologiske udgravninger”

borg, København, Aalborg og Haderslev. Desuden

på opfordring fra museerne omkring Limfjorden, og

afviklede vi ”Fysisk planlægning og museernes kapitel

”MED-udvalg på museum” blev skræddersyet til Øst-

8-arbejde” som nyt kursus.

fyns Museer.
Der har ikke været efteruddannelsesaktiviteter indenRegistrering og samling (10): ”Intro til SARA for

for forskning.

kulturhistoriske museer” blev afholdt fire gange, og
”Intro til SARA for kunstmuseer” blev afholdt to gange. Desuden skræddersyede vi fire ”Introduktion til

SARA (Samlings- og registreringsadministration)

SARA-kurser” til henholdsvis Museet på Sønderskov,
Glyptoteket, Greve Museum og de grønlandske mu-

DME afsluttede i vinteren 2019 et særligt efteruddan-

seer.

nelsesforløb i ”God registreringspraksis med SARA”,
der blev finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen. Un-

Bevaring og konservering (4): ”Konservering af rot-

dervisningsrækken blev afholdt fra 7. november 2018

tingflet” (i samarbejde med Konservatorernes Efterud-

til 31. januar 2019 og bestod af 40 todages kurser á

dannelsespulje) blev afholdt to gange. ”Daglig rengø-

16 deltagere fordelt rundt i landet med 17 i Køben-

ring på museum” og ”Intro til håndtering og pakning

havn, 8 i Aarhus, 7 i Odense, 5 i Aalborg, 2 i Hader-

af museumsgenstande” er årligt efterspurgte kurser,

slev og 1 i Gudhjem.

som ligger i god forlængelse af hinanden.
De 40 kurser rummede en samlet kapacitet på 640
Formidling og kommunikation (7): ”MuseumsUn-

kursuspladser. Der blev tilmeldt i alt 617 kursister,

derviserUddannelsen” i samarbejde med Skoletjene-

svarende til en belægning på 96,4 %, og i alt 590

sten blev afviklet over fire moduler. Vi udbød fire for-

(92,2 % af 640) museumsfolk gennemførte kurset og

skellige digitale kurser: ”Nå de unge museumsgæster

fik kursusbeviser.

med Instagram og Snapchat”, ”Virtual og Augmented
Reality i museets formidling” (afholdt to gange), ”Nå

DME forsøgte under hele forløbet at fylde alle kurser

dit publikum med video” og ”Digitalt indhold på tværs

helt op og brugte mange ressourcer på at tilpasse

af platforme”. Desuden var der stor interesse for

deltagerlister til Slots- og Kulturstyrelsens prioriterin-

”God publikumsbetjening”, som fortsætter ind i 2020.

ger og deltagernes ønsker, herunder kontakte kursister på ventelisten med kort varsel.
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Gennemsnittet for alle SARA-kurserne baseret på 533
udfyldte evalueringsskemaer blev 5,07, altså ”tilfreds”
med pil i retning af ”meget tilfreds”. DME finder det
ganske tilfredsstillende, da kurset var målrettet en
bred målgruppe af registratorer på de reginbrugende
kunst- og kulturhistoriske museer. Resultatet er endnu
mere tilfredsstillende i lyset af, at de ikke-reginbrugende museer (dvs. museer med andre registreringssystemer som fx TMS eller GenReg) blev ”tvunget” på
kursus midt i afviklingen, og at arkæologerne generelt
fandt kurset mindre relevant, fordi SARA’s Geografiske Informations System (GIS) ikke var blevet udviklet, og Museernes UdgravningsData (MUD) ikke var
blevet integreret.
DME følger fortsat SARA-systemet efter den endelige
idriftsættelse og vil løbende udbyde målrettede kurser, efterhånden som SARA’s funktionalitet udvikles,
og registreringspraksis konsolideres.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

25

32

41

36

33

40

37

55

42

28

37

Antal kursister

329

514

708

713

646

1.136

620

1.038

555

391

526

Antal årselever

12,2

16,96

19,5

13,25

7,38

6,05

3,1

4,98

3,87

3,84

4,83

204

331

489

652

781

893

919

2.040

2403

2401

2048

Antal kurser

Antal abonnenter af
’Nyt om efteruddannelse’

Note: I 2014 ændrede ODM opgørelsespraksis. Siden 2014 har antallet af deltagere til store seminarer, hvor økonomien har ligget i
ODM’s sekretariat, ikke indgået i DME’s opgørelse over deltagerantal. Vedr. antal abonnenter af “Nyt om efteruddannelse”: I foråret
2019 blev der ryddet op i modtagerlisten, hvilket er medvirkende til faldet i abonnenter fra 2018 til 2019.
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Eftertænksomhed under gruppearbejde på et kursus i projektledelse
udbudt af ODM’s efteruddannelsesvirksomhed, DME.
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Årsrapport 2019
– med noter til resultatopgørelse 2019 og budget for 2020
Noterne relaterer sig til nøgletallene for ODM’s virk-

Generelt

somhed og er, efter generalforsamlingens tidligere
udtrykte ønske, udførligt beskrevet og markeret med

Rapporten udviser et samlet resultat for 2019 på DKK

* og i rødt.

351.000 (*1); fordelt på et merforbrug DKK -12.000
vedr. efteruddannelse (*2) og DKK 363.000 (*3) vedr.

Til generalforsamlingen vil Årsregnskab 2019, revi-

sekretariatets drift. Budget 2017 balancerede med

deret af statsautoriseret Revisionsaktieselskab Beier-

et minus på DKK 3.000 (*4). Det samlede resultat for

holm, være fremlagt til gennemsyn. Det skal bemær-

2019 er således DKK 354.00 bedre end budgetteret

kes, at det fremlagte regnskab er godkendt uden

(DKK – 3.000 (budget 2019) + DKK 351.000 (realise-

påtegninger, og at regnskabet i øvrigt, for den del der

ret)).

er underlagt statens regnskabspraksis (midlerne til
efteruddannelse), er aflagt i forhold til denne regnskabspraksis.

Sekretariatet

Ved læsning af ODM’s resultatopgørelse 2019 og

Indtægter: Økonomien i sekretariatet er funderet

budget 2020 er det væsentligt at holde sig for øje, at

på medlemskontingent (i 2019 budgetteret til DKK

den samlede opgørelse består af to delregnskaber: Et

2.458.000 (*5) og realiseret med DKK 2.463.000 (*6).

regnskab for sekretariatet og et regnskab, der dækker

Kursusaktiviteter afspejler ODM’s store faglige forårs-

driften af efteruddannelsesvirksomheden. De to regn-

og efterårsmøde, chefnetværksmøde m.m. der udgør

skaber gennemgås i det følgende adskilt, men udgør

en betydelig omsætning / indtægt. Møderne var i

tilsammen ODM’s regnskab for 2019 og budgetfor-

2019 særdeles succesfulde og med mange deltage-

slag for 2020.

re. Budget for 2019 (*7) DKK 2.500.000 og realiseret med DKK 3.260.000 (*8). Der er ikke modtaget

Adskillelsen er ført så langt, at lønsummer og en lang

statslige tilskud til aktiviteter (*9). Andre indtægter er

række ordinære driftsudgifter (husleje, forbrug m.m.)

realiseret med DKK 2.000 (*10). I alt samlede indtæg-

konteres adskilt. Det er således et ganske nøjag-

ter på DKK 5.725.000 (*11).

tigt billede af udgifterne for henholdsvis A) ODM’s
politiske arbejde i sekretariatets drift og B) driften af

Udgifter: Realiserede udgifter til medlemsaktivite-

efteruddannelses-/kursusaktivitet. Det er vigtigt at un-

ter udgør DKK 2.815.000 (*12) mod budget DKK

derstrege, at det organisatoriske og politiske arbejde i

2.166.000 (*13). De øgede udgifter afspejler et hø-

ODM alene drives for medlemmernes kontingent.

jere deltagerantal og dermed flere omkostninger til
specielt det faglige orienteringsmøde i november og

Resultatopgørelsen for 2019 ses som henholdsvis ko-

chefnetværksmødet i januar. Realiseret lønsum udgør

lonnerne: budget 2019, realiserede tal for 2019 samt

DKK 1.699.000 (*14) mod budget på DKK 1.804.000

forslag til budget 2020.

(*15). Besparelsen skyldes vakancer i årets løb. Admi-
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nistration er realiseret med DKK 518.000 (*16) mod

Udgifter: Der var i 2019 budgetteret med samlede

budget på DKK 621.000 (*17). Samlede udgifter ud-

kursusaktiviteter for DKK 907.000 (*28). De realisere-

gør DKK 5.343.000 (*18) mod budget DKK 4.966.000

de udgifter androg DKK 1.522.000 (*29). Merudgifter-

(*19).

ne på DKK 615.000 skyldes tilsvarende helt overvejende ovennævnte forhold vedr. SARA. Lønninger

Årets samlede resultat for sekretariatet er således

realiseredes med DKK 1.290 (*30) mod budget på

DKK 366.000 bedre end budget (DKK -3.000 (*4)

DKK 1.160 (*31). Merforbruget på DKK 130.000 skyl-

– mod realiseret beløb på DKK 363.000 (*3), hvil-

des arbejdet med SARA og overlap i ansættelser som

ket overvejende skyldes flere deltagere og dermed

følge af barsel. Administration var budgetteret med

indtægter ved møder, primært det faglige årsmøde

DKK 729.000 (*32) og realiseredes med DKK 763.000

i november, og besparelser gennem året på admini-

(*33). Samlet er der udgifter for DKK 3.575.000 (*34)

stration og løn.

mod budget på DKK 2.812.000 (*35). En merudgift,
der som nævnt skyldes SARA projektets endelige
afslutning i 2019. Samlet er årets resultat for DME et

Efteruddannelse

merforbrug på DKK - 12.000 (*2).

Indtægter: Kursusaktiviteter afspejler egenbetaling
fra kurser og efteruddannelse. Budget 2019: DKK

Balance pr. 31. december 2019

1.162.000 (*20). Årets realiserede indtægter var på
DKK 1.450.000 (*21). De statslige tilskud til driften

ODM’s aktiver udgør med udgangen af 2019 DKK

af efteruddannelsesaktiviteterne var budgetteret til

3.714.000 (*36). Egenkapitalen er med årets udgang

DKK 1.550.000 (*22) og desværre nedskrevet til DKK

på DKK 3.021.000 (*37).

1.500.000 (*23). En nedgang i tilskud på DKK 50.000
– der desværre følger op på en tidligere nedskrivning

ODM’s passiver udgøres af fordringer fra kreditorer

på DKK 250.000 for blot to år siden.

og kortfristet gæld i øvrigt på DKK 138.000 (*38). Dertil kommer en række skyldige lovpligtige hensættelser,

Andre tilskud og indtægter var budgetteret til DKK

feriepengeforpligtigelser, skat, ATP og lønsumsafgift

100.000 kr. (*24), men realiseredes med DKK

m.m. på DKK 116.000 (*39). Der er skyldige lønom-

613.000 (*25). De samlede indtægter vedr. efterud-

kostninger på DKK 361.000 (*40). Tilsammen udgør

dannelse blev således på DKK 3.563.000 (*26) mod

posten kortfristet gæld DKK 615.000 (*41).

budget på DKK 2.812.000 (*27). En betragtelig merindtægt på DKK 751.000, hvilket overvejende skyldes
indtægter fra afsluttende undervisning i 2019 i SARA–
systemet.
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Budget 2020

Sekretariatet

Udgifter: Til planlægning og afholdelse af efteruddannelses- og kursusaktiviteter budgetteres som vanligt

Indtægter: Der påtænkes ikke regulering af kontin-

med, at samtlige aktiviteter i Danske Museers Efter-

gent. Kontingent anslås til DKK 2.464.000 (*42).

uddannelse helt skal hvile i sig selv. Der budgetteres

Mødeaktiviteter (faglige årsmøder m.m.) forventes at

derfor med udgifter på DKK 2.927.000 (*54). Pga.

omsætte DKK 2.500.000 (*43). Samlet forventes ind-

diverse forskydninger ender årets budget for DME

tægter på DKK 4.967.000 (*44).

2020 på DKK – 25.000 (*55).

Udgifter: Omkostninger til medlems- og mødeaktiviteter er tilsvarende budgetteret til DKK 2.702.000
(*45). Den samlede lønsum for sekretariatet udgør
DKK 1.834.000 (*46). Administrationsomkostningerne budgetteres til DKK 596.000 (*47). De samlede
udgifter for sekretariatet er således budgetteret til
DKK 5.467.000 (*48). Årets resultat påtænkes dog at
blive et minus på DKK -500.000 som årets resultat
(*49) i det bestyrelsen har besluttet at anvende DKK
500.000 til projekt ”Museum2030” – en fremtidsvision for de danske museer, med inddragelse af eksterne konsulenter og en række medlemsmøder rundt i
landet. Årets merforbrug i den anledning afholdes af
ODM’s egenkapital/formue.

Efteruddannelse
Indtægter: Statstilskuddet udgjorde, efter kontrakt
med Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) for årene 2019
og 2020 DKK 1.500.000 (*50). ODM har trods færre midler fra SLKS fastholdt et højt aktivitetsniveau,
hvilket betyder en estimeret egenbetaling i forbindelse med kursusaktiviteterne på DKK 1.302.000 (*51).
Andre tilskud og indtægter budgetteres med i alt DKK
100.000 (*52) og der budgetteres således med samlede indtægter på DKK 2.902.000 (*53).
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Resultatopgørelsen 2019 – ODM

Budget		

Realiseret		

2019		

2019		

Budget		

2020			

TDKK		

TDKK		

TDKK			

Kursusaktiviteter

3662		

4710		

3802		

Medlemskontingent

2458		

2463		

2464		

Statslige tilskud

1550		

1500		

1500		

Andre tilskud og indtægter

105		

615		

103		

Indtægter i alt

7775		

9288		

7869		

Medlems- og kursusaktiviteter

3073		

4337		

3665		

Bestyrelsen

391		

311		

335		

Lønninger

2964		

2989		

3062		

Administration

1350		

1281		

1332		

Udgifter i alt

7778		

8918		

8394		

370		

-525		

Resultat før finansiering

-3		

Renteindtægter

0		

-19		

Ekstraordinære udgifter

0		

0		

Årets resultat

-3 *4

351 *1

0		
0		
-525		

Budget		

Realiseret		

2019		

2019		

2020					

TDKK		

TDKK		

TDKK					

Kursusaktiviteter

2500 *7

3260 *8

2500 *43

Medlemskontingent

2458 *5

2463 *6

2464 *42

Resultatopgørelsen 2019 – Sekretariatet

Budget		

Statslige tilskud

0		

0 *9

0		

Andre tilskud og indtægter

5		

2 *10

3		

Indtægter i alt

4963		

5725 *11

4967 *44

Medlems- og kursusaktiviteter

2166 *13

2815 *12

2702 *45

Bestyrelsen
Lønninger
Administration
Udgifter i alt
Resultat før finansiering
Renteindtægter
Ekstraordinære udgifter
Årets resultat

375		

311		

335		

1804 *15

1699 *14

1834 *46

621 *17

518 *16

596 *47

4966 *19

5343 *18

5467 *48

-3		
0		
0		
-3 *4

382		
-19		
0		
363 *3

-500		
0		
0		
-500 *49
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Budget		

Realiseret		

			

2019		

2019		

2020

			

TDKK		

TDKK		

TDKK

1162 *20

1450 *21

1302 *51

Resultatopgørelsen 2019 – Efteruddannelse

Kursusaktiviteter
Medlemskontingent
Statslige tilskud
Andre tilskud og indtægter
Indtægter i alt
Kursusaktiviteter
Bestyrelsen
Lønninger
Administration
Udgifter i alt

0		
1550 *22

0		
1500 *23

Budget			

0
1500 *50

100 *24

613 *25

100 *52

2812 *27

3563 *26

2902 *53

907 *28

1522 *29

16		

0		

1160 *31

1290 *30

729 *32

763 *33

2812 *35

3575 *34

Resultat før finansiering

0		

-12		

Renteindtægter

0		

0		

Ekstraordinære udgifter

0		

0		

Årets resultat

0		

-12 *2

963
0
1228
736
2927 *54
-25
0
0
-25 *55

Balance pr. 31. december 2019 – ODM			

					

2019		

2018

					

TDKK		

TDKK

Aktiver						
Debitorer			

273		

Depositum			

92		

675
92

Periodeafgrænsningsposter			

106		

242

Likvide beholdninger			

3243		

3175

Aktiver i alt			

3714 *36

4184

Passiver						
Kapitalindestående			

3021		

2670
2670

Egenkapital i alt			

3021 *37

Langfristet gæld			

78		

Kortfristet gæld			

116 *39

741

Kreditorer			

138 *38

466

0

Skyldig løn omkostninger			

361 *40

Kortfristet gæld i alt			

615 *41

1514 		

307

Gæld i alt			

693		

1514

Passiver i alt			

3714		

4184
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Hvem er hvem i ODM?

Bestyrelsens sammensætning efter
generalforsamlingen, april 2019

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Flemming Just, formand
Sydvestjyske Museer (kultur)
Bo Skaarup, næstformand

Suppleanter

·
·

Naturhistorisk Museum i Aarhus (natur)

Claus K. Jensen
Vardemuseerne (kultur)
Mette Sandhoff Mansa
Kastrupgårdsamlingen (kunst). Indtrådt i bestyrelsen på Gitte Ørskous plads, september 2019

Gitte Ørskou, næstformand
Kunsten i Aalborg (kunst). Forlod bestyrelsen september 2019 pga. jobskifte
Anne Mette Villumsen
Skovgaard Museet (kunst)
Iben Bækkelund Jagd
ROMU (kultur)
Lisette Vind Ebbesen
Skagen Kunstmuseer (kunst)
Lise Ræder Knudsen
Konserveringscenteret i Vejle (kultur) Nyvalgt
Anja Olsen
Forstadsmuseet (kultur)
Jesper Stub Johnsen
Nationalmuseet (kultur)
Berit Anne Larsen, ny næstformand (september
2019)
Statens Museum for Kunst (kunst)
Nikolaj Mikkel Scharff
Statens Naturhistoriske Museum (natur)

Sekretariatets medarbejdere gennem 2019

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Direktør Nils M. Jensen
Administrativ koordinator Lene Larsen
Kommunikationskonsulent Caroline M. B. Kirkegaard (ophørt d. 1. oktober)
Kommunikationskonsulent Dorthe Hammerich Rasmussen (tiltrådt d. 1. december)
Uddannelsesleder, souschef Morten Stenak
Kursussekretær Svea Feddersen (tiltrådt d. 1. januar). Barselsorlov fra d. 26. august
Kursussekretær Kirstine Wentzlau Martinsen (tiltrådt d. 19. august)
Projektansat kursussekretær Geert Nikolai Vestergaard Hansen (vekslende timetal)
Ekstern bogholder og administrativ assistance
Tove Kusier, Resultatkompagniet, (en dag ugentlig)
Studentermedhjælp Helene Skjærning Jacobsen
(vekslende timetal)

4PLUS4.dk

Association of Danish Museums
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Denmark
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