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Til medlemmerne af  

Organisationen Danske Museer 

 

 

INDKALDELSE til ODM’s generalforsamling 

 

Velkommen til generalforsamling i ODM. Med henvisning til vedtægternes § 6 

indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organisationen Danske Museer, 

virtuelt. 

 

Onsdag den 28. april 2021 kl. 12.30 til kl. 14.30 ONLINE på Zoom. 

 

Tilmelding via ODM’s hjemmeside senest den 22.04.21. 

 

Vigtigt: Kulturminister Joy Mogensen deltager i generalforsamlingen med 

et museumspolitisk indlæg fra kl. 13.15 til 13.45 - hvorfor 

generalforsamlingen afbrydes i denne periode. 

  

ODM’s generalforsamling  

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst v/formand Flemming Just. 

 

2. Valg af dirigent. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 

 

4. Bestyrelsens beretning 2020. 

 

5. Aflæggelse af regnskab for 2020. 

 

6. Orientering om budget for 2021. 

 

7. Fastsættelse af kontingent for 2021. 

 

8. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 

 

9. Valg til bestyrelsen. Der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg:  

To fra den kulturhistoriske sektion. En fra den kunstfaglige- og endelig en fra 

den naturhistoriske sektion.  

https://www.dkmuseer.dk/om-odm
https://www.dkmuseer.dk/aktivitet/odms-generalforsamling-2021
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Vi anbefaler alle interesserede i at stille op til de fire ledige poster. 

 

 

10. Valg af suppleanter – tre suppleanter er på valg. 

 

11. Valg af revisor. 

 

12. Eventuelt. 

 

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være ODM’s 

sekretariat i hænde senest onsdag den 31. marts 2021 på mail: info@dkmuseer.dk.   

Valgudtalelser modtages også via ovenstående mailadresse – og vil løbende blive lagt ud 

på ODM’s hjemmeside.  

 

Praktisk  

Endelig dagsorden samt bilag sendes til medlemmerne senest 2 uger før 

generalforsamlingen. Se i øvrigt ODM’s vedtægter. 

 

Af hensyn til det praktiske arrangement og tilsendelse af password til mødet, er der via 

dette link tilmelding til generalforsamlingen. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nils M. Jensen 
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