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Indgangen til 2021 blev ikke, som mange havde hå-

bet, en ny og frisk start for museerne efter et ræd-

somt 2020, hvor vi lærte coronavirussen at kende. 

Tværtimod begyndte 2021 med en lige så hård ned-

lukning som i foråret 2020. Det samme gjorde ODM’s 

arbejde med hele tiden at være opmærksomme på 

de forskellige udfordringer, der ramte forskellige typer 

af museer – og at arbejde for de bedste løsninger. 

F.eks. at stå på mål for de museer, som blev særligt 

hårdt ramt af nedlukningen over julen 2020-21 eller 

generelt medvirke til at sikre gode hjælpepakker og 

en bedre genåbningsproces i foråret 2021 end året 

før. Foråret kom med en langsom start for museerne, 

men over tid også tilbagevenden til en næsten nor-

mal arbejdshverdag med fysiske møder, almindelig 

planlægning – og derefter en sommer med generelt 

mange gæster på de danske museer. Men så vend-

te covid-19 desværre tilbage i efteråret med fornyet 

styrke. Så også 2021 endte med tvangslukning af 

museerne i december 2021.

Coronakrisen har vist, at vi mere end nogensinde har 

brug for stærk politisk prioritering af vores kulturliv. 

Kulturen er det, der samler os og giver fællesskab og 

perspektiv, også i vanskelige tider. Derfor er ODM’s 

arbejde af allerstørste betydning – også når det hand-

ler om at sikre, at vi efter en sådan krise har et lands-

dækkende netværk af velfungerende og engagerende 

museer, som i fællesskab plejer, formidler og per-

spektiverer vores kunst-, natur- og kulturarv til glæde 

for hele befolkningen. 2021 viste, at det gøres bedst i 

et samlet museumsfællesskab. Sammen er vi stærke-

re – og derfor blev det også året, hvor ODM sammen 

med en række andre brancheorganisationer samlede 

sig i alliancen Dansk Kulturliv.

Indledning
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9. december: 
Mundbind genindføres 
på serveringssteder. 
Max. 50 til koncerter o.l.

9. december: Museer 
og øvrig kultur lukkes 
igen.

Januar

Februar

Marts

April

3. januar: Indendørs 
kulturarealer, 
herunder museer, har 
siden 16. december 
2020 været lukket. 
Lukningen forlænges.

7. februar: 
Udendørs 
kulturarealer, 
herunder museer, 
lukkes nu også.

1. marts: Udendørs 
kultur åbner igen – krav 
om mundbind, afstand 
og negativ 
covid-19-test. 
Forsamlingsforbud* på 
5 personer.

22. marts: Udendørs 
forsamlingsforbud 
hæves til 10 personer. 

21. april: Museers 
indendørs faciliteter 
genåbner. Krav om 
mundbind, coronapas, 
afstands- og arealkrav. 
Forsamlingsforbud 10 
personer inde / 50 ude.

6. maj: Det øvrige 
kulturliv genåbner. Større 
arrangementer tillades 
under forudsætning af 
en række restriktioner. 
Forsamlingsforbud 25 
inde / 75 ude.

21. maj: Billed- og 
kulturskoler genåbner. 
Forsamlingsforbud 50 
inde / 100 ude.

11. juni: 
Forsamlingsforbud 100 
inde / ophæves ude.

14. juni: Krav om 
mundbind bortfalder 
på museer.

1. august: Krav om 
coronapas bortfalder 
på museer. 
Forsamlingsforbud 
bortfalder.

12. november: 
Coronapas genindføres – 
ved 200 gæster inde / 
2.000 ude.

25. november: 
Virksomheder kan kræve 
coronapas af deres 
ansatte.

29. november: 
Mundbind genindføres i 
museumsbutikker. 
Coronapas ved 100 
gæster inde / 1.000 ude.

Maj

Juni

August

November

December

1. september: 
Ingen restriktioner 
på museer og 
kulturliv i øvrigt.

September

* Forsamlingsforbud omfatter ikke 
almindelig færden på museer.

Corona og museerne i 2021
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Museumspolitiske 

initiativer

Endnu et slemt museums-år 

2020 var hårdt ved museerne – og det blev 2021 

også. En spørgeskemaundersøgelse blandt medlem-

merne i januar 2021 var nedslående: Undersøgelsen 

dokumenterede, at de 50 % af ODM’s medlemmer, 

der deltog i undersøgelsen, havde mistet godt 3,3 

mio. gæster i 2020 sammenlignet med 2019, og at 

året havde været så udfordrende for hvert 8. mu-

seum, at ledelsen så med meget stor bekymring 

på 2021. En lille gruppe museer, primært blandt de 

mindre og knap så publikumsafhængige, havde dog 

haft en god økonomi og et godt besøgstal i 2020, 

primært på grund af mange gæster i sommerferien 

og ”sommerpakkens” halve entré. Det var med andre 

ord et ret diffust billede, der tegnede sig, primært 

betinget af museernes driftsform – og ikke mindst 

afhængigheden af internationale gæster og geogra-

fisk placering i storby eller ude i landet. Den dystre 

statusrapport gav en del presseomtale og viste med 

tydelighed, at 2020 for de fleste museer havde været 

et hårdt år.

Genåbning 

Først d. 21. april genåbnede museerne i fuldt om-

fang, men med restriktioner i form af mundbind, af-

stands- og arealkrav. Inden genåbningen var forløbet 

en periode med stor usikkerhed, for både museernes 

økonomi og planlægningshorisont var helt ukendt. 

Det affødte en række møder med en noget usikker 

kulturminister og et underbemandet kulturministeri-

um. Det hele kulminerede, da ODM i slutningen af 

marts, sammen med partnerne i Dansk Kulturliv, fandt 

det fornødent at skrive et åbent brev til statsministe-

ren. Målet var, at der i forbindelse med yderligere 

genåbning skulle ses mere til kulturlivet – og mere dif-

ferentieret. Ikke blot for vores egen skyld, men også 

for at bidrage til trivsel og til den følelse af normalt liv, 

som alle sukkede efter. Allerede samme dag svarede 

statsministeren med forståelse for synspunkterne – 

hvilket var opløftende, fordi der netop de dage blandt 

partilederne foregik afsluttende forhandlinger om 

en samlet genåbningsplan. Vi måtte dog vente helt 

til d. 21. april før endelig genåbning. Derefter fulgte 

en ganske langsom start i forhold til besøgstal, men 

også en tid med optimisme og en vis mødeaktivitet, 

der viste frem mod normale tilstande igen.

Ingen sommerpakke i 2021

ODM arbejdede politisk for at sikre flertal for en som-

merpakke. I 2020 havde sommerpakken bevisligt 

hjulpet en stor del af museerne, selv om det dog kun-

ne konstateres, at den ikke tilstrækkeligt var kommet 

de museer til gode, der normalt har mange udenland-

ske gæster. Uden sommerpakkens halve entré og 

den store publikumsbevågenhed, der fulgte, var ræ-

sonnementet, at 2020 givetvis var blevet et regulært 

økonomisk katastrofeår. Ikke alle havde dog udbytte 

af sommerpakken, men måtte benytte andre hjælpe-

foranstaltninger. 

90 % af museerne havde imidlertid gjort brug af 

sommerpakken, og 63 % vurderede, at det var den 

hjælpepakke, der havde gavnet museet mest. Belært 

af erfaringerne fra 2020 foreslog ODM, at sommer-

pakken med fordel kunne justeres, således at hjælpen 

blev fordelt over for- og eftersæsonen, når der efter 

sommerens forventede mange indenlandske turister 

igen blev brug for gæster, ligesom markedsføring 
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af museerne som sikre besøgsmål kunne være en 

vej til flere gæster – og dermed penge i de slunkne 

kasseapparater. Synspunkterne blev dog imødegået 

politisk – og også af markante stemmer blandt mu-

seerne – som konkurrenceforvridende og blev derfor 

ikke taget til følge. Alternativet blev ekstra 20 mio. kr. 

til aktivitetspakker, som nok hjalp dele af kulturlivet, 

men ikke museerne hvor det er midler til daglig drift 

og besøgsindtægter, der er efterspurgt. 

Sommersæsonen blev reddet for en del af museer-

ne, fordi der også i 2021 var mange danske gæster, 

der var på ”staycation”. ODM’s undersøgelse efter 

sommerferien fortalte imidlertid om markant færre 

besøgende på de danske museer end i 2020. 8 ud 

af 10 museer rapporterede om lavere besøgstal i 

2021 sammenlignet med året før – og af dem havde 

halvdelen oplevet en nedgang på mere end 30 % i 

gæsteantal sammenlignet med 2020.

Vigtig pulje til kunstmuseerne 

Når det var svært at råbe politikerne op, var det godt 

at vide, at fonde med indsigt i museumsområdet stod 

klar med økonomiske håndsrækninger. Her udmær-

kede bl.a. Ny Carlsbergfondet sig ved at etablere en 

genstartspulje, som fonden på helt rette tid lancere-

de med 50 mio. kr. til kunstmuseer og kunsthaller, 

og ikke mindst med lempelige ansøgningskriterier. En 

pulje, der var overordentlig vigtig til understøttelse af 

landets kunstmuseer. 

Webinar om at møde publikum i en coronatid

I lyset af den lange nedlukningsperiode afholdt ODM i 

slutningen af april tre velbesøgte webinarer med over-

skriften ”Klar til at møde publikum i en coronatid?” 

med skuespiller og coach Birgitte Raaberg og ODM’s 

kommunikationskonsulent og ”coronaretningslinje-

ekspert” Dorthe Hammerich Rasmussen. Webinaret 

var målrettet frontpersonale og handlede om at tage 

godt imod publikum i en tid med nye retningslinjer 

om corona-pas, afstand og mundbind. På webinaret 

blev deltagerne præsenteret for gode råd og konkrete 

redskaber til bl.a. konflikthåndtering og opdateret på 

de seneste retningslinjer fra myndighederne. Viden, 

som gennem året var særdeles efterspurgt i ODM’s 

sekretariat såvel som via vores hjemmeside.

Nye restriktioner – og lukning igen

I perioden 1. september til 12. november var der 

ikke restriktioner af nogen art på museerne. Heref-

ter begyndte en langsom indfasning af coronapas, 

mundbind, arealkrav m.m., og 19. december havde 

den nye Omikron-variant så meget fat i Danmark, at 

museerne blev lukket igen.

ODM i ny alliance: Dansk Kulturliv

Vigtigheden af samarbejde mellem kulturens aktører 

har aldrig været større. ODM og fem andre aktører i 

det danske kulturliv gik derfor i foråret sammen om at 

formulere rammerne for en alliance, hvis formål er at 

styrke kulturens stemme og bane vejen for, at end-

nu flere borgere møder kultur. ”Dansk Kulturliv” blev 

officielt lanceret 15. september med megen presse-

omtale til følge.
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De seks kulturaktører – som ud over ODM tæller 

Dansk Teater, Dansk Live, Danske Koncert- og Kultur-

huse, Danmarks Biblioteksforening og Danske En-

sembler, Orkestre og Operainstitutioner – repræsente-

rer tilsammen mere end 1.000 kulturinstitutioner. Det 

lykkedes hurtigt, gennem fælles politiske udmeldin-

ger, at få tydelig opmærksomhed – og politisk øren-

lyd, bl.a. med et fælles opråb 10. marts til statsmini-

steren om at medvirke til at sikre, at kulturlivet kom 

bare nogenlunde helskindet gennem den skrappe 

nedlukning. Henvendelsen affødte samme dag svar 

fra statsministeren, om at man i regeringen bestemt 

var opmærksom på kulturlivets forskelligartede pro-

blemstillinger. I visse perioder af året var vi dog noget 

usikre på den reelle forståelse og lydhørhed.

Der har længe været et uformelt samarbejde mellem 

organisationerne i Dansk Kulturliv, der i øvrigt for ho-

vedpartens vedkommende har til huse i Vartov. Men 

med det udtalte behov for politisk bevågenhed blev 

det vigtigt at formalisere og underbygge samarbejdet 

– med det klare formål at sikre en stærkere repræ-

sentation af kulturlivets interesser. Det er tanken, at 

alliancen fremover bringes i spil, hvor der er sammen-

faldende interesser, men selvfølgelig uden at give køb 

på den enkelte organisations autonomi. I dialogen 

med beslutningstagere er en af Dansk Kulturlivs for-

cer organisationernes bredde og indbyrdes forskellig-

hed. Det skaber en nuanceret tilgang til de udfordrin-

ger, som kulturbranchen er fælles om.

Den nytiltrådte kulturminister, Ane Halsboe-Jørgen-

sen (S), syntes om idéen og udtalte i forbindelse med 

lanceringen: ”Der er behov for et stærkt kulturliv, der 

sammen kan bidrage med gode svar på, hvad der 

skal til for, at kunsten og kulturen kan trives og udvik-

les. Det er spændende, at der nu kommer en organi-

sation, der har som ambition at samle kulturlivet. Jeg 

ser frem til samarbejdet med Dansk Kulturliv”. I Dansk 

Kulturliv talte vi i øvrigt året igennem om yderligere 

tæt samarbejde og synergi ved at flytte sammen i et 

fælles ”Kulturens Hus”, gerne i forbindelse med reno-

vering af rammerne i Vartov.

”Kulturens innovationshub”

I forbindelse med genstarten efter corona i foråret 

modtog Dansk Kulturliv, efter ansøgning, men også 

noget hovedkulds, 6 mio. kr. af covid-19-genstarts-

teamets midler. Formålet var sammen med Danmarks 

Idrætsforbund at udvikle et ”innovationshub”, der 

skal udkrystallisere de gode, kreative og bæredyg-

tige idéer, der er fremkommet gennem det seneste 

halvandet år. Innovationshub’et startede i august med 

Dansk Kulturliv som lead-partner. ODM’s direktør er i 

styregruppen. 

Kulturen på Finansloven – og fornyet debat om 

reform af den statslige støtte til museerne 

En række partier prioriterede kultur i deres udspil til 

Finanslov 2022. Det er positivt, og i relation til muse-

ernes virke var ikke mindst Det Radikale Venstres for-

slag interessant, da partiet bl.a. prioriterede 30 mio. 

kr. som afsæt for en museumsreform. Herunder er 

forslagets ordlyd, der på lange stræk flugter med de 

tanker, som ODM tidligere har fremført:

”Midler til museumsreform (30 mio. kr.). Debatten 

om en museumsreform har efterhånden varet i et 
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årti. Den nuværende museumslov er fra 2001, men 

blev revideret i 2013 på baggrund af en udredning 

om Fremtidens museumslandskab. Siden har debat-

ten dog bølget frem og tilbage, og museumsloven 

kritiseres fortsat for at være forældet. Kritikken går 

både på, at museumsloven ikke afspejler museernes 

eksisterende rolle og arbejdsgrundlag, men også at 

tilskudsfordelingen er uigennemsigtig og uretfærdig. 

Flere kulturministre har taget sagen op, men ingen er 

kommet i mål. Efter snart 10 års debat og usikkerhed 

fortjener museerne afklaring. Men de fortjener frem 

for alt en moderne museumslov, der afspejler deres 

rolle i et moderne samfund, og som fordeler muse-

umskronerne på en gennemsigtig og retfærdig måde, 

der tager højde for museernes forskellige profiler, 

opgaver og forankring. Reformen skal også åbne for, 

at nye museer kan blive optaget som statsanerkendte 

museer. For diskussionen om en ny museumsreform 

og tilskudsfordeling skal tage sit udgangspunkt i en 

fornyet diskussion af museernes opgaver i forhold til 

samling, formidling, forankring og forskning – men 

også en diskussion af, om det giver mening at stil-

le de samme opgaver til alle. Er tiden kommet til en 

mere differentieret museumslov? Det spørgsmål 

ønsker vi, at museumsverdenen selv forholder sig til 

med inspiration fra udlandet. Vi foreslår derfor, at der 

nedsættes en ekspertgruppe bestående af muse-

umsfolk fra Danmark og udlandet, der skal udarbej-

de et konkret forslag til en museumsreform og et nyt 

tilskudssystem. Der afsættes 30 mio. kr. om året til at 

nedsætte et ekspertudvalg og realisere en museums-

reform, der åbner for nye statsanerkendte museer og 

skaber en mere gennemsigtig fordeling af museums-

midlerne.”

I ODM har vi længe plæderet for, at hvis fordelingen 

af de statslige midler skal reformeres, så skal det 

være på oplyst baggrund – og efter en grundig analy-

se af de opgaver, som man mener, at museerne skal 

løse i fremtiden. Først derefter kan man sætte beløb 

på, hvad staten skal finansiere for at få opgaverne 

løst professionelt. Samtidig har vi peget på, at der bør 

tilføres statslige midler til området, både fordi midler-

ne fra staten er faldende i reelle tal, men også så der 

ikke bliver tale om et nulsumsspil. De Radikales udspil 

flugter således udmærket med ODM’s ønsker.

National handleplan for bevaring af kulturarven 

En handleplan for bevaring af kulturarven er et gam-

melt ODM-projekt. Formålet er at sikre viden om 

bevaringstilstanden af samlingerne på de statslige 

og statsanerkendte museer. Idéen har været i spil i 

ODM-regi siden ODM’s magasinrapport fra 2006/07. 

Glæden var derfor stor, da der på forrige års finans-

lov blev afsat 2 mio. kr. til projektet ”På vej mod en 

koordineret bevaringsplan for kulturarven på statslige 

og statsanerkendte museer”. Midler og projektledelse 

blev af praktiske grunde tillagt Nationalmuseet, og i 

oktober blev projektet igangsat af ODM, Nationalmu-

seet og Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet ledes af 

konservator Kristiane Strætkværn, Nationalmuseet, og 

en styregruppe bestående af bl.a. repræsentanter fra 

ODM’s bestyrelse. Projektet er siden hen blevet døbt 

”BEV*ARV” og tager afsæt i omfattende klimamonito-

rering af museernes magasiner med fokus på muse-

ernes generelle bevaringsforhold. Projektet løber over 

de næste to år. 

Det faglige årsmøde på Hotel Munkebjerg 

i Vejle, 2021. Foto: ODM »
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Green Attractions

Sammen med en række organisationer (HORESTA, 

Danske Forlystelsesparker, Videnspædagogiske Cen-

tre (VPAC) og Danske Zoologiske haver og Anlæg 

(DAZA)) er ODM med i et projekt, som skal medvirke 

til at fremme energimæssigt bæredygtige turistop-

levelser og attraktioner. Det sker ved at udbrede 

konkret viden om, hvordan man kan sænke miljø- og 

klimabelastningen på museer og andre attraktioner, 

eksempelvis i form af reduceret vand- og energifor-

brug og med fokus på bæredygtig fødevareproduk-

tion og lokale produkter. Projektet var gennem 2021 

under udvikling med HORESTA som lead-partner og 

forventes afsluttet i 2022. Tanken er, at interessere-

de attraktioner ved at leve op til en række kriterier 

kan blive certificeret som ”Green Attractions” efter en 

screeningsproces lig den, som landets hoteller kan 

melde sig til for at opnå det internationale miljømærke 

”Green Key”. 

Ny rådgivningsstruktur i Slots- og 

Kulturstyrelsen

Kulturministeriet meddelte i foråret, at der var en ny 

rådgivningsstruktur i Slots- og Kulturstyrelsen klar. 

Planen blev dog trukket tilbage af daværende kultur-

minister Joy Mogensen. ODM havde ved formanden 

lejlighed til at fremhæve over for ministeren, at i en ny 

rådgivningsstruktur burde de valgte være reelt rådgi-

vende og bestå af væsentligt færre medlemmer end i 

den forrige. Derudover var ODM’s synspunkt, at spe-

cielt nyere tids kapitel 8-arbejde, der i museumsloven 

har status på linje med arkæologi i kapitel 8, burde 

styrkes. Rådgivningsstrukturen faldt først på plads i 

det sene efterår – og der var blevet lyttet til ODM’s 

anbefalinger. Der er nu ved bekendtgørelse nedsat et 

mindre museumsudvalg bestående af tre valgte mu-

seumsdirektører for kunst-, natur- og kulturhistoriske 

museer samt en række af Slots- og Kulturstyrelsen 

valgte personer – og ODM’s formand. Derudover kan 

der nedsættes ad-hoc faglige arbejdsgrupper (i stedet 

for faglige råd). ODM forestod i december og januar 

2022 valghandlingen vedr. de tre museumsdirektører 

i udvalget. 

Fredningssagen vedr. Nyborg Slot – og ændring 

af museumsloven 

Den komplekse sag vedr. bevaring, om- og udbyg-

ning af faciliteter til formidling af Nyborg Slots historie 

– til en pris af mere end 300 mio. kr. – gik i årets løb 

helt i hårdknude. En klagesag meget sent i forlø-

bet havde opsættende virkning, og et klagenævns 

afgørelse ad to omgange betød, at det store pro-

jekt lå halvfærdigt og uden adgang til slottet. ODM 

har ikke forholdt sig til klagesagens indhold, men til 

det faktum at klagen er behandlet af Miljø- og Fø-

devareklagenævnet i Erhvervsministeriet, der er helt 

uden faglig ekspertise på formidlings- eller frednings-

området. ODM har således anført, at forhold vedr. 

fredninger og museumsloven bør behandles fagligt 

kompetent og i et uafhængigt klagenævn knyttet 

til Kulturministeriet. Efterfølgende blev gældende 

fredningsbestemmelser sat under lup af et udvalg af 

kyndige fra danske museer. Ved årets udgang var det 

planen at fremsætte ændringsforslag til museumslo-

ven med det formål at sikre, at formidlingshensynet 

i museumsloven kan stå stærkere i særlige tilfælde. 

ODM afsendte høringssvar vedr. ”Høring over forslag 

til lov om ændring af lov om sikring af kulturværdier 
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i Danmark”, hvor ODM’s anke over den manglende 

ekspertise i udvalget er taget til følge. Lovændringen 

behandles i foråret 2022. 

Kulturens Analyseinstitut

Et uafhængigt analyseinstitut på kulturens områ-

de har været på ODM’s agenda siden 2014, og i 

2021 blev det til virkelighed via finansloven for 2022. 

Coronapandemien har om noget tydeliggjort beho-

vet for kvalificerede, uafhængige tal og analyser fra 

kultursektoren. I ODM har vi hele tiden arbejdet for et 

institut af høj kvalitet med rødder i både forskning og 

i institutionernes virkelighed. Idrætten har længe haft 

sit uafhængige institut, og herfra kan hentes læring. 

Idrættens Analyseinstitut kan nok være rollemodel, 

men Kulturens Analyseinstitut bør være selvstændigt 

og have sin egen selvstændige profil, der kan sikre 

kulturlivet gode, valide og brugbare uafhængige ana-

lyser. 

Kunst og Kultur i Balance

Arbejdskultur præget af strukturel sexisme og magt-

misbrug dukkede også i 2021 op i dele af kultur-

branchen. Bl.a. derfor er ODM med i styregruppen 

for projektet ”Kunst og Kultur i Balance”, hvor mere 

end 30 partnerorganisationer arbejder aktivt på reelle 

adfærdsændringer i relation til krænkende adfærd og 

sexisme på kulturens arbejdspladser. Projektet har 

bl.a. afholdt undervisningsforløb og netværksmøder. I 

forbindelse med forløbet er der udarbejdet en manual 

med viden og redskaber til at reducere diskrimination 

og grænseoverskridende adfærd – og til at fremme 

mangfoldige og inkluderende arbejdspladser og akti-

viteter. Projektet har bl.a. henvendt sig til kulturmini-

steren for at få diversitet med i en revision af den ek-

sisterende publikation ”Anbefalinger til god ledelse af 

selvejende kulturinstitutioner” og arbejdet med over-

sættelse af en norsk såkaldt argumentationsguide til 

fremme af dialog og indsigt. 

Adgang til DR’s arkiver 

Siden 2014 har museer – og mange andre – ventet på 

at få adgang til DR’s digitaliserede arkiver via en bru-

gervenlig og søgbar platform. En sådan indgang blev 

lovet allerede i medieforliget for 2015-2018, og DR 

har gennem årene fået betydelige midler til digitalise-

ring, der burde kunne sikre let adgang til materialet. I 

lyset af de kommende medieforhandlinger tog ODM 

derfor, på opfordring, initiativ til at formulere et åbent 

brev til Folketingets medieordførere, som belyser pro-

blematikken. Brevet blev i november underskrevet af 

62 museumsledere, publiceret i medierne og siden 

sendt til Folketingets medieordførere og til Kulturmi-

nisteriet. Det affødte positiv politisk respons og bl.a. 

et møde med direktionen i DR. Der øjnes med ud-

gangen af 2021 vilje til en løsning ved medieforhand-

lingerne, der starter i 2022, om end copyright-pro-

blemstillinger ser ud til at kunne være en hindring for 

almen brug af materialet. 

Høringssvar

ODM har i år afgivet to høringssvar vedr. ”Høring 

over forslag til lov om ændring af lov om sikring af 

kulturværdier i Danmark” og ”Høring over lovudkast – 

Slots- og Kulturstyrelsens behandling af data.”
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Det faglige årsmøde på Hotel Munkebjerg 

i Vejle, 2021. Foto: ODM
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Faglige aktiviteter

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen blev afholdt 28. april, og det 

foregik online pga. coronasituationen. Der var 58 

stemmeberettigede samt tre associerede medlemmer 

mødt frem på skærmen. I forbindelse med general-

forsamlingen var der virtuelt oplæg ved daværende 

kulturminister Joy Mogensen med både gode ord og 

forståelse for museernes situation, men uden megen 

museumspolitik at hente. Det skulle da lige være, at 

ministeren tydeligt markerede, at hun ikke agtede at 

tage initiativ til større museumspolitiske handlinger i 

2021. 

Ifølge vedtægterne var fem bestyrelsesmedlemmer 

på valg: Flemming Just, Sydvestjyske Museer, og 

Julie Rokkjær Birch, KØN, begge KULTUR, blev gen-

valgt. Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum, NATUR, 

kunne ikke genvælges. Valgt blev Henrik Sell, Naturhi-

storisk Museum Aarhus. Anne-Mette Villumsen, Skov-

gaard Museet, KUNST, kunne ikke genvælges. Valgt 

blev Tine Blicher-Moritz, Museum Sønderjylland. Tre 

bestyrelsessuppleanter var på valg: Claus K. Jensen, 

Vardemuseerne, KULTUR, Lisbeth Lund, J. F. Wil-

lumsen Museet, KUNST, og Julie Bouchet, Brorfelde 

Observatoriet, NATUR, blev alle genvalgt. Se i øvrigt 

bestyrelsens medlemmer i afsnittet ”Hvem er hvem i 

ODM?”. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med 

Flemming Just som genvalgt formand. Der var end-

videre genvalg af næstformand Berit Anne Larsen. 

Nyvalgt som næstformand og repræsentant for natur-

faglige museer blev Henrik Sell.

På generalforsamlingen i 2021 blev det meddelt, at 

der ikke var optaget nye medlemmer siden sidste 

generalforsamling. Efterfølgende har bestyrelsen i 

2021 godkendt optagelse af følgende medlemmer: 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, Rundetaarn, Esrum 

Kloster og Møllegård – alle som associerede medlem-

mer. 

Bestyrelsens møder

Restriktioner hindrede i høj grad bestyrelsens fysiske 

møder. Der blev i stedet afholdt to virtuelle besty-

relsesmøder i foråret – en fattig form for udvikling 

af museumspolitik. Derudover blev der holdt besty-

relsesmøde i Vartov i maj. Til mødet var flere nye 

ansigter, for det var det første fysiske møde i mere 

end halvandet år! Også i september afholdtes online 

bestyrelsesmøde – og siden et overnatningsseminar 

i oktober i Vejle med fokus på udvikling af museums-

politik. December-mødet blev aflyst pga. covid-19. 

Øvrige møder 

Formand og direktør afholder halvårlige møder med 

SLKS’s vicedirektør og enhedschef – hvor der de-

batteres relevante politiske sager i et uformelt forum 

uden referat. Desuden afholdt formanden indlæg om 

ODM’s politiske synspunkter 9. marts på Museums-

forum Syddanmarks møde, hvor også KL’s kultur- og 

planudvalgsformand, Leon Sebbelin, og kulturministe-

ren var til stede. Derudover har formand og direktør 

afholdt en række politiske møder, enten sammen eller 

hver for sig, foruden en mængde virtuelle møder med 

Kulturministeriets departement og med kulturministe-

ren i forbindelse med coronahåndtering. 
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ABS-modellen 

ODM har i en årrække været engageret i at udvikle 

ABS-modellen (Attraktionernes Betydning for Sam-

fundet), som handler om at sætte tal på museets øko-

nomiske værdi for samfundet. ABS-modellen er en 

enkel og brugervenlig digital løsning til at dokumente-

re attraktioners økonomiske tilbageløb til samfundet, 

men som også giver andre væsentlige oplysninger til 

dokumentation af museets økonomiske værdi, f.eks. 

i forbindelse med fundraising eller anden interesse-

varetagelse. Modellen er nu forankret i analysefir-

maet Epinion, der bl.a. i foråret afholdt et webinar i 

ODM-regi med præsentation af modellens mulighe-

der for museerne. 

Museum 2030 

Projektet ”Museum 2030” blev igangsat af besty-

relsen ved årsskiftet 2020. Tanken var at bringe os 

nærmere en fælles vision for fremtidens bæredyg-

tige museer, der bl.a. skal hvile på principperne i 

FN’s verdensmål. Det blev dog besluttet at indstille 

arbejdet med 2030-visionen i starten af 2021 pga. 

covid-19-relaterede vanskeligheder med at bringe 

projektet ud til landets museer. Et konkret resultat af 

arbejdet blev dog en omfattende statusrapport og en 

fin omverdensanalyse udarbejdet af konsulentfirmaet 

Planscape. Arbejdet med at analysere og diskutere 

de kommende års udfordringer, og hvordan muse-

erne – og ODM – skal forholde sig til det, er dog ikke 

blevet mindre vigtigt. Projektet er nok sat i bero i sin 

oprindelige form, men ved årsskiftet er fokus skiftet 

til, hvordan ODM som brancheorganisation for alle 

landets museer kan optimere sit virke i fremtiden. 

Forskningsudvalget 

Udvalget har til opgave at rådgive ODM’s bestyrel-

se om forskningsanliggender. Formand var i 2021 

vicedirektør Jesper Stub Johnsen, Nationalmuse-

et – og desuden museumsdirektør Henrik Harnow, 

Odense Bys Museer. Udvalget består derudover af 

forsknings- og samlingschef Nikolaj Scharff, Statens 

Naturhistoriske Museum; vicedirektør Camilla Jalving, 

Statens Museum for Kunst; museumsdirektør og 

ODM’s formand Flemming Just, Sydvestjyske Muse-

er; forsknings- og samlingschef Kent Olsen, Naturhi-

storisk Museum, Aarhus; museumsdirektør Gertrud 

Hvidberg Hansen, Ny Carlsberg Glyptotek og lektor 

Mette Løvschal, Moesgaard Museum/Aarhus Univer-

sitet; direktør for ODM Nils M. Jensen er udvalgets 

sekretær. 

Der blev ikke afholdt møde i udvalget i 2021 pga. 

coronasituationen. 

Arkæologisk Udvalg 

Udvalget har til opgave at rådgive ODM’s bestyrelse 

om anliggender inden for den arkæologiske praksis. 

Formand var i 2021 forskningscenterleder Mads Run-

ge, Odense Bys Museer; forskningschef Mads Ravn, 

VejleMuseerne; overinspektør Lennart Madsen, Mu-

seum Sønderjylland; vicedirektør Kristoffer B. Peder-

sen, Museum Sydøstdanmark; lektor Mette Løvschal, 

Moesgaard Museum/Aarhus Universitet; direktør 

Claus Kjeld Jensen, Vardemuseerne.

Udvalget havde møde 25. februar, hvor særligt nye 

og reviderede kvalitetskrav til de arkæologiske muse-

er blev debatteret. ODM indsamlede i februar en ræk-
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Frank Rechendorff Møller, adm. direktør for 

Augustinusfonden, holder indlæg på det faglige 

årsmøde, Hotel Munkebjerg, 2021. Foto: ODM
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Formidlingsmødet 

Mødet afholdes traditionelt i marts, men måtte som 

så meget andet i 2021 aflyses pga. corona. Det er så 

vidt vides første gang i mere end 50 år, at mødet blev 

aflyst! 

Fagligt orienteringsmøde 

Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmø-

de blev afholdt med absolut rekorddeltagelse 17. og 

18. november på Hotel Munkebjerg ved Vejle. 502 

fagligt engagerede museumsfolk mødtes til, hvad der 

lignede en manifestation, fordi vi igen måtte samles til 

møde uden restriktioner pga. corona. En socialt vigtig 

oplevelse fyldt med fagligt relevant indhold i de seks 

emnegrupper – som altid dygtigt forestået af frivillige, 

engagerede kollegaer. Årets keynote var tre fondsdi-

rektører, som hver gav deres bud på fondenes rolle i 

forhold til de danske museer.

Chefnetværksmøder

Chefnetværksmødet i januar blev aflyst, og i stedet 

afholdtes et virtuelt møde med deltagelse af godt 

50 museumschefer 26. marts. Mødet havde således 

god opbakning og var et vigtigt fællesskabsorienteret 

initiativ i en svær tid. Siden blev der afholdt ordinært 

chefnetværksmøde 16.-17. september på Kongebro-

gaarden i Middelfart. Temaet var ”Museernes forskel-

lige forretningsmodeller i en foranderlig tid”. Temaet 

og sikkert også muligheden for igen at måtte mødes 

fysisk betød rekorddeltagelse med mere end 70 del-

tagere. Arbejdsgruppen bag havde lavet et vellykket 

program, der foruden kollegiale debatter rummede 

indlæg af bl.a. Kulturministeriets nye departements-

ke kritiske udsagn fra 20 museer, der primært vedrør-

te manglende inddragelse og kommunikation vedr. 

de forskningskrav, som stilles fremover af SLKS. Kri-

tikken blev forelagt SLKS Fortidsmindekontoret – der 

lovede dialog og ændringer på udvalgte forhold samt 

et afklarende møde. ODM opfordrede til at anvende 

kritikken som en art høringssvar forud for mødet. Ud-

valget havde endvidere fokus på den overhead, som 

udregnes ved arkæologisk kapitel 8-virksomhed. Med 

skærpede krav til praksis og revision er det evident, at 

der bør arbejdes for at hæve overhead fra de nuvæ-

rende 25 %. 

Udvalg vedr. turisme- og oplevelsesøkonomi 

Udvalget har til opgave at rådgive ODM’s bestyrelse 

om anliggender inden for turisme- og oplevelsesøko-

nomi. Forpersoner i 2021 var leder Julie Bouchet; 

Brorfelde Observatorium, og seniorrådgiver Andre-

as Bonde Hansen, Seismonaut; museumschef Brian 

Wiborg, Viborg Museum; direktør Claus K. Jensen, 

Vardemuseerne; museumsdirektør Lene Høst Mad-

sen, Museum Skanderborg; museumsdirektør Inge-

borg Svennevig, De Kulturhistoriske Museer i Holste-

bro Kommune. Forperson Julie Bouchet har i årets 

løb, på ODM’s vegne, deltaget i møder i Erhvervsmi-

nisteriets Turisme Advisory Board. Udvalget har haft 

fokus på arbejdet med at sikre valide data til afdæk-

ning af museernes rolle i turismen. Også ABS-mo-

dellen som en mulig afdækning af ”Attraktionernes 

Betydning for Samfundet” – har haft udvalgets fokus. 

Ved årets udgang indtrådte yderligere museumschef 

Louise Jacobsen, Københavns Museum og direktør 

Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster i udvalget. 
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chef, Dorthe Nøhr Andersen, og repræsentanter for 

teater- og festivalbranchen m.fl.

Branchemøde 13. december: Fremtidens 

kulturliv

Hvad lærte kulturlivet af nedlukningen, og hvilke nye 

initiativer har potentiale til at styrke kulturen? Det var 

temaerne, da mere end 120 centrale aktører fra hele 

kulturlivet samledes til branchemøde på Langeliniepa-

villonen 13. december. Mødet arrangeredes af Inno-

vationshub’et, alliancen Dansk Kulturliv og Wonderful 

Copenhagen. På mødet uddeltes en innovationspris 

blandt en lang række nominerede. Prisen tilfaldt mu-

seet Trapholt for innovativ brug af digital teknologi og 

samskabelse med publikum i coronatiden. 

ODM’s medlem af Statens Kunstfonds 

Repræsentantskab

Foreningen af Kunsthaller i Danmark og Organisati-

onen Danske Museer udpeger i fællesskab en re-

præsentant. Til repræsentantskabet valgtes Lasse 

Andersson, museumsdirektør for KUNSTEN, for den 

kommende periode.

502 deltagere til det faglige årsmøde 2021 er rekord. 

Sikke en manifestation af lyst til kollegialt samvær! 

Foto: ODM »
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Samarbejde med NUKAKA

Samarbejdet med den grønlandske museumsor-

ganisation NUKAKA, der er associeret medlem af 

ODM, har fokus på faglig sparring, efteruddannelse 

og udvikling af fælles faglige netværksaktiviteter. I 

september afholdtes fællesmøde og efterfølgende et 

ODM-arrangeret projektlederkursus for vores grøn-

landske medlemmer i Nuuk. Her deltog uddannelses-

leder og direktør med oplæg til NUKAKA’s årsmøde.

Samarbejde med de færøske medlemmer af 

ODM

De færøske museer er medlemmer af ODM og har 

gennem mange år deltaget i ODM’s møder og kur-

ser. Trods de svære vilkår i 2021 deltog flere muse-

umskollegaer i årets faglige årsmøde i november.

Network of European Museums Organisations 

(NEMO)

Network of European Museum Organisations (NEMO) 

er den europæiske platform for museumsforhold i 

EU. NEMO blev oprettet i 1992 på dansk initiativ efter 

Maastricht-traktatens indgåelse. Alle europæiske lan-

de kan sende repræsentanter til organisationens akti-

viteter, der sætter museer og kulturarv på den euro-

pæiske dagsorden. ODM har ikke været aktiv i NEMO 

i 2021 ud over at have rapporteret om covid-19-pan-

demiens påvirkning af de danske museer.

Hands On! International Association of Children 

in Museums

ODM’s direktør er udnævnt til dansk ambassadør. 

Engagementet begrænser sig til at udsende informa-

tion om arrangementer og den prestigefyldte pris, 

som organisationen uddeler årligt. Der har ikke været 

aktivitet i 2021. 

Internationalt 

samarbejde
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ODM kommunikerer på forskellige digitale og sociale 

platforme, via pressearbejde, i udvalgte museumsfag-

blade samt ved møder, seminarer og arrangementer. 

Formålet med ODM’s kommunikation er at sikre med-

lemsmuseernes loyalitet, fremme politiske resultater, 

skabe folkelig opbakning til museerne og skaffe kur-

sister og deltagere fra alle museer til ODM’s efterud-

dannelsesaktiviteter og arrangementer. 

Corona, adgang til DR’s arkiver – og en ny 

alliance i kulturlivet

Emnerne for den museumspolitiske kommunikati-

on centrerer sig naturligvis om de museumspolitiske 

initiativer, som ODM arbejder med. Også i 2021 blev 

coronapandemien det altoverskyggende emne, og 

kommunikationsmæssigt spejler året på mange må-

der 2020, hvor konsekvenser, udfordringer, politiske 

udmeldinger, lukning, restriktioner, genåbning og 

hjælpepakker fyldte på alle planer i kommunikations-

arbejdet – mediemæssigt, politisk og medlemsorien-

teret – og på samtlige platforme. Derudover var ind-

satsen for en lettilgængelig, offentlig adgang til DR’s 

digitale arkiver igen højt på dagsordenen, og mere 

end 60 museumsdirektører skrev under på en offent-

lig appel til medieordførerne. 

2021 blev også året, hvor den nye kulturpolitiske alli-

ance, Dansk Kulturliv, blev formaliseret. Med konkrete 

kulturpolitiske forslag i forbindelse med coronahånd-

teringen og Finanslov 2021 satte også dette sit præg 

på kommunikationen.

Politiske og segmenterede nyhedsbreve – og et 

nyt format

ODM udsender to typer af eksterne nyhedsbreve; 

det museumspolitiske ODM Nyt samt segmentere-

de nyhedsbreve om ODM’s efteruddannelsestilbud. 

Gennemsnitligt hver 14. dag leverer ODM nyheder 

om museumspolitik, ODM’s arrangementer og aktu-

elle museumsrelevante begivenheder via ODM Nyt, 

som ved udgangen af 2021 har over 1.800 abonnen-

ter. Derudover udsendes nyhedsbreve segmenteret 

i følgende grupper (hver enkelt abonnent kan tilmel-

de sig flere grupper, og det enkelte nyhedsbrev kan 

være aktuelt for flere grupper): Generelt, Administra-

tion 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 2021 i alt over 2.000 abonnenter. 

Et nyt internt format har desuden set dagens lys. 

”Opdatering om museernes situation” fra direktør 

Nils M. Jensen sendes ud til godt 325 mailadresser 

blandt museumsledere og hovedmuseumsadresser. I 

2021 blev der sendt 25 nyhedsopdateringer via den-

ne kanal.

Sociale medier

ODM kommunikerer flere gange ugentligt via sine 

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

cebook-profil, @OrganisationenDanskeMuseer, havde 

ved udgangen af 2021 1.976 ’synes godt om’/2.147 

følgere (i 2020 var det 1.744 ’synes godt om’/1.886 

følgere).

Kommunikation
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Facebook bruges både til at dele museumspolitiske 

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

menter, museale konferencer og politiske debatter 

og til at levere museumspolitiske statements. Også i 

2021 er udvalgte museumspolitiske nyheder boostet 

med et mindre beløb for at optimere udbredelsen.

ODM’s LinkedIn-profil, som ved udgangen af 2021 

havde godt 8.500 følgere (2020: 7.000), bruges pri-

mært til at dele jobopslag, som ODM publicerer på 

www.dkmuseer.dk på vegne af sine medlemmer, 

samt ODM’s efteruddannelsesaktiviteter og øvrige ar-

rangementer. I 2021 er platformen dog også brugt til 

at dele udvalgte politiske nyheder og coronarelateret 

information med følgerne.

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

gangen af 2021 havde 1.576 følgere (2019: 1.474), 

anvendes primært til at dele museumspolitiske nyhe-

der og debatindlæg.

ODM’s hjemmeside – på vej mod fornyelse

På ODM’s hjemmeside, www.dkmuseer.dk, publi-

ceres 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 2021 startede arbejdet hen mod en relancering af 

hjemmesiden. Den hidtidige platform blev forældet 

og supporteres ikke længere. Den nye hjemmeside, 

som får et opdateret look og baseres på et mere flek-

sibelt cms, forventes lanceret i begyndelsen af 2022.

I løbet af 2021 var der i alt 283.269 sidevisnin-

ger (2020: 253.786 visninger) på hjemmesiden og 

80.305 brugere (2020: 74.203 brugere). Det høje ni-

veau fra 2020 er således fastholdt. De ekstraordinært 

høje trafiktal kan i vidt omfang tilskrives den store 

mængde af krisekommunikation vedrørende corona-

pandemien i løbet af 2020 og 2021, hvor ODM har 

indtaget en meget central rolle.

Dette afspejles også i, hvilke sider der er mest sete 

på dkmuseer.dk. Hvor det i 2019, før corona, især 

– ud over job og kurser – var ODM’s store fælles 

arrangementer og information om ODM, som tiltrak 

flest sidevisninger, er det i 2021 – som også i 2020 – 

især coronarelaterede nyheder og informationer, der 

topper.
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Top 10 sider i 2021 (sidevisninger)

1. ”Job på museum” (oversigtsside) (33.799)

2.
”Efteruddannelse & Arrangementer” (oversigtsside) 

(14.327)

3. ”Medlemmer” (oversigtsside) (8.505)

4.
”Forsigtig genåbning – det betyder det for museer” 

(nyhed) (7.816)

5.
”Plads, afstand og forsamling – sådan er reglerne for 

museer” (nyhed) (4.201)

6.
”For medlemmer/museumskort” (oversigtsside) 

(3.487) 

7. ”Museumspolitik/nyheder” (oversigtsside) (3.293) 

8.
”Genåbning 21. april – sådan åbner museerne” (ny-

hed) (3.192)

9. ”Genåbning – sådan åbner museer” (nyhed) (2.946)

10.
”Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmø-

de 2021” (arrangement) (2.820)
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Netværk

Faglige puljer og netværk

Et vigtigt fundament for ODM’s arbejde er de faglige 

puljer og andre netværk. Vi anslår, at omkring 3-400 

museumsansatte er aktive i disse frivillige og løse 

strukturer. ODM understøtter netværk for formidling, 

museumsforvaltere, bevaring, samlinger, nyere tid, 

arkæologi, frivilligkoordinatorer, forskning, chefnet-

værk samt en række mere fagspecifikke netværk. Nye 

netværk og samarbejdsrelationer er hele tiden under 

udvikling, og gennem årene er netværk opstået, afvik-

let og nye kommet til. Netværkene fungerer forskelligt 

og vælger selv tovholdere/styregruppe, som står for 

indholdet af møder og anden aktivitet. ODM’s sekre-

tariat tilbyder i mindre omfang sekretariatsbistand. 

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, koordina-

torer og andre bidragsydere, om end aktiviteten ved 

fysiske møder og faglige aktiviteter i netværkene, i 

sagens natur, i 2021 var stærkt begrænset. På ODM’s 

hjemmeside ligger mødeindkaldelser, referater mv.

Museumstjenesten

ODM har plads i bestyrelsen for Den Erhvervsdri-

vende Fond Museumstjenesten, museernes fælles 

indkøbsorganisation. Ordningen med museumsspe-

cifikke 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, som er til stor 

gavn for museerne. Igennem 2021 var samarbejdet 

udvidet til yderligere sonderinger vedr. etablering af 

et landsdækkende museumskort – efter model fra 

lignende kort i regi af museumsorganisationer i Hol-

land og Finland. Ikke mindst vores finske kollegaer har 

ytret ønske om at ville bruge deres knowhow til at 

hjælpe med at skabe et dansk museumskort. 

Sammenslutningen af Museumsforeninger 

(SAMMUS)

ODM samarbejder med SAMMUS, der er en lands-

dækkende organisation af foreninger, der driver eller 

støtter museer i Danmark. Sammenslutningen har til 

formål at styrke og udvikle det folkelige engagement 

til gavn for museerne, synliggøre de betydelige folke-

lige kræfter bag de danske museer, sikre museums-

foreningernes indflydelse på den aktuelle og fremtidi- 

ge kulturpolitik samt sikre et inspirerende samarbejde 

mellem museumsforeninger i ind- og udland. Sam-

menslutningen repræsenterer ikke blot det folkelige 

bagland til museerne, men i vid udstrækning også de 

formelle ejere. ODM har i udgangspunktet samme 

ønsker for museerne og har derfor tæt dialog med 

SAMMUS, der organiserer mere end 60 foreninger 

med ca. 56.000 medlemmer.

Dagens Dagsorden – Forum for offentlige 

Bestyrelser

ODM støtter op om professionel udvikling på muse-

erne – og derfor også om forhold vedr. bestyrelsesar-

bejdet på museerne. ODM er med i arbejdsgruppen 

bag ”Årets Offentlige Bestyrelseskonference”, der 

samler en række brancheforeninger samt advokat- og 

revisionskontorer med interesse for godt ledelses- og 

bestyrelsesarbejde.
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Stillingsopslag

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

”Job på museum”. Her kan medlemmerne uden be-

regning få bragt aktuelle stillingsopslag.

Gratis adgangskort for medlemmer af ODM

Ordningen er en succes. Der bliver taget godt imod 

det røde ODM-medlemskort, og der er heldigvis langt 

imellem administrativt bøvl eller kedelige episoder 

i billetsalgene på landets museer. Der er ingen tvivl 

om, at den solidariske ordning, hvor medarbejdere og 

bestyrelsesmedlemmer har gratis adgang til med-

lemsmuseerne, medvirker til at skabe tilhørsforhold. 

Ikke blot til ODM som branchens organisation, men 

også mellem museerne. Kun et enkelt ODM-medlem 

ønsker ikke at deltage i ordningen. Opfølgning med 

henvendelser om bortkomne kort, ønsker om yderli-

gere tilsendelse m.m. varetages af ODM’s studenter- 

medhjælper. For ikke at gøre kortordningen svær at 

administrere på museerne og i sekretariatet, udleve-

res adgangskortet kun til bestyrelsesmedlemmer og 

museernes ansatte (fastansatte såvel som løstansat-

te) med mere end ni måneders samlet ubrudt ancien-

nitet.

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 fin-

des en side på ODM’s hjemmeside, som af og til op-

dateres med nye juridiske forhold. 

Eksempler på 

medlemsservice 
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Danske Museers 

Efteruddannelse 

Da vi trådte ind i 2021, så fremtiden dyster ud for 

ODM’s kursusaktiviteter. En lang række kurser var ble-

vet aflyst året forinden pga. corona, og der tegnede 

sig et lignende billede for det nye. Ikke desto mindre 

kan vi nu se tilbage på et 2021 med hele 45 kursus-

aktiviteter og et nyt virtuelt spor i Danske Museers 

Efteruddannelse (DME) – et spor, der er kommet for 

at blive.

Online-kurser og webinarer i en coronatid

Da det stod klart umiddelbart før jul 2020, at vi kunne 

se frem til fortsat nedlukning i begyndelsen af det nye 

år, iværksatte DME en række digitale kursustilbud til 

museerne. Med uvisheden om, hvor længe nedluk-

ningen ville vare, fandt vi det nødvendigt ikke blot at 

aflyse og udskyde de planlagte kurser, men at tænke 

nyt og tilbyde alternativer. Dette for at fastholde aktu-

aliteten og relevansen i DME’s udbud af kompetence-

udvikling til museerne – også i en coronatid. 

Med en kort tidshorisont og begrænsede ressourcer 

til rådighed måtte vi afprøve en afgrænset og fleksi-

bel løsning, som kunne fungere her og nu og med 

lav økonomisk risiko. Vi valgte at sætte en række 

webinarer og online-kurser på programmet med det 

dobbelte formål at tilbyde viden til museerne under 

nedlukningen og samtidig teste mulighederne i et 

online kursusformat. Vi ville undersøge og evaluere 

online-formatets potentiale ift. A) at dele og formidle 

den viden, museerne har behov for og efterspørger, 

B) museernes efterspørgsel på online-læringsformater 

og C) museernes betalingsvillighed ift. online-forma-

ter.

Efter nytår begyndte tilmeldingerne til webinarer og 

online-kurser at strømme ind. De første to online-kur-

ser – ’Museumsformidling på SoMe’ og ’Fysisk plan-

lægning og kap. 8-arbejde’ – blev begge overtegnet, 

og DME’s første webinar, ’Skal vi lave en podcast?’ 

nåede op på 46 deltagere. Det blev til i alt 9 on-

line-kurser og 12 webinarer fordelt over året. Særligt 

webinarerne har vist sig at rumme et potentiale, som 

ikke findes i det klassiske kursusformat. Her er det 

muligt at sætte fokus på et aktuelt emne, hvor der 

ikke er ’kød’ nok på til et kursus, men hvor interessen, 

spørgelysten og efterspørgslen på erfaringsudveks-

ling er stor.

« ’Keramik for feltarkæologer’ – her afholdt på 

Moesgaard Museum. Foto: Mathilde Bech/ODM
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Konklusionen på DME’s ’undersøgelse’ af online-for-

matets muligheder er:

A. Formaterne online-kursus og webinar egner sig til 

at dele og formidle (dele af) den viden, museerne 

har behov for og efterspørger. Det gælder 

naturligvis ikke alle områder; formaterne skal 

bruges i de sammenhænge, hvor det giver mening 

ud fra et didaktisk perspektiv, og hvor deltagernes 

udbytte er tilfredsstillende.

B. Museerne efterspørger virtuelle læringsformater. 

Det gælder især under nedlukning af samfundet, 

men efterspørgslen er også derudover til stede 

i et omfang, der bekræfter, at det digitale spor i 

DME’s kursusprogram bør fastholdes. Det skyldes 

bl.a., at kurserne kan tages hjemmefra, og dermed 

spares både tid og ressourcer til transport mm.

C. Museerne er indstillede på at betale den fastsatte 

pris for online-kurser og webinarer. Prisen for 

online-kurserne er lavere end for de fysiske kurser, 

da der f.eks. ikke betales for forplejning.

Arbejdet med DME’s online-tilbud i 2021 opstod ud 

af en krisesituation og et akut behov for at tilbyde et 

alternativ. Men pga. den store opbakning fra museer-

ne har vi valgt at videreføre det digitale spor i DME’s 

kursusprogram.

« ’Keramik for feltarkæologer’.  

Foto: Mathilde Bech/ODM 
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Nye kurser i 2021

I 2021 tilbød DME en række helt nye kurser til muse-

erne. Enkelte kurser blev transformeret fra fysisk til 

online, men langt de fleste blev udviklet fra bunden. 

Et af dem var ’Keramik for feltarkæologer’ (se fotos), 

der blev en stor succes og afholdt flere gange.

Online-kurser

 · ’Museumsformidling på SoMe’

 · ’Fysisk planlægning og kap. 8-arbejde’ 

 · ’Betydningsvurdering af genstande’ 

 · ’Museum på podcast’

 · ‘Den gode fondsansøgning’

 · ’Genstande i museumsundervisning – kvalificer din 

praksis’

Webinarer

 · ’Skal vi lave en podcast?’

 · ’Sæt tal på museets økonomiske værdi for sam-

fundet’

 · ’Digital formidling i det fri’

 · ’Museum, kend din turist’

 · ’Fundraising – søg midler til dit museum’

 · ’Klar til at møde publikum i en corona-tid?’ 

 · ’Registrér din forskning på museet’

 · ’Nye anbefalinger om bevaring’

Fysiske kurser

 · ’Video til SoMe og web’

 · ’Kulturelt medborgerskab på museer’

 · ‘Visual Thinking Strategies i museumsformidlingen’

 · ’Sikring i praksis på museer’ 

 · ’Keramik for feltarkæologer’

DME i tal

 · DME har for perioden 2021-2022 modtaget en 

bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen på 1,5 mio., 

der skal gå til at udvikle og afvikle kurser for an-

satte ved de statslige og statsanerkendte museer. 

Kurserne er åbne for alle museumsansatte, men 

bevillingen gives bl.a. under forudsætning af, at 

DME årligt afvikler 450 kursistdage for ansatte fra 

statslige og statsanerkendte museer.

 · I 2021 afviklede DME 675 kursistdage for stats lige 

eller statsanerkendte museer. I alt 809 kursister 

deltog i DME’s aktiviteter. Deltagerne fordelte sig 

på 546 kursister fra et statsligt eller statsanerkendt 

museum og 263 kursister fra øvrige museer og 

kulturinstitutioner. 

 · Deltagertilfredsheden på kurserne lå på et gen-

nemsnit på 5,4 på en skala fra 1-6.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antal kurser 25 32 41 36 33 40 37 55 42 28 37 33 45

Antal kursister 329 514 708 713 646 1.136 620 1.038 555 391 526 505 809

Antal årselever 12,2 16,96 19,5 13,25 7,38 6,05 3,1 4,98 3,87 3,84 4,83 2,74 4,51

Antal abonnenter af 

’Nyt om efteruddannelse’
204 331 489 652 781 893 919 2.040 2403 2401 2048 2000 2052

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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Årsrapport 2021 

- med noter til resultatopgørelse 2021 og budget for 2022

Noterne relaterer sig til nøgletallene for ODM’s virk-

somhed og er, efter generalforsamlingens tidligere 

udtrykte ønske, udførligt beskrevet og markeret med 

* og i rødt.

Til generalforsamlingen vil Årsregnskab 2021, revi-

deret af statsautoriseret Revisionsaktieselskab Beier-

holm, være fremlagt til gennemsyn. Det skal bemær-

kes, at det fremlagte regnskab er godkendt, og at 

regnskabet i øvrigt, for den del der er underlagt sta-

tens regnskabspraksis (midlerne til efteruddannelse), 

er aflagt i forhold til denne regnskabspraksis.

Ved læsning af ODM’s resultatopgørelse 2021 og 

budget 2022 er det væsentligt at holde sig for øje, at 

den samlede opgørelse består af to delregnskaber: Et 

regnskab for sekretariatet og et regnskab, der dækker 

driften af efteruddannelsesvirksomheden. De to regn-

skaber gennemgås i det følgende adskilt, men udgør 

tilsammen ODM’s regnskab for 2021 og budgetfor-

slag for 2022.

Adskillelsen er ført så langt, at lønsummer og en lang 

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

konteres adskilt. Det er således et ganske nøjag-

tigt billede af udgifterne for henholdsvis A) ODM’s 

politiske arbejde i sekretariatets drift og B) driften af 

efteruddannelses-/kursusaktiviteter. Det er vigtigt at 

understrege, at det organisatoriske og politiske arbej-

de i ODM alene drives for medlemmernes kontingent.

Resultatopgørelsen for 2021 ses som henholdsvis ko-

lonnerne: budget 2021, realiserede tal for 2021 samt 

forslag til budget 2022.

Generelt

Rapporten udviser et samlet resultat for 2021 på 

DKK 53.000 (*1), fordelt på et underskud på DKK 

-156.000 vedr. efteruddannelse (*2) og et mindre 

forbrug i forhold til budget på DKK 209.000 (*3) vedr. 

sekretariatets drift. Budget 2021 balancerede med 

et minus på DKK 235.000 (*4). Det positive resultat 

skyldes primært, at projekt Museum2030 (budgetsat 

til DKK 150.000) blev aflyst, og at årets faglige møde 

i november gav væsentligt flere indtægter. Året var i 

øvrigt udfordret af corona-nedlukninger i dele af året, 

hvilket medførte aflysninger og udsættelser. Derfor 

må resultatet anses for tilfredsstillende i et vanskeligt 

år.

Sekretariatet

Indtægter: Økonomien i sekretariatet er funderet 

på medlemskontingent (i 2021 budgetteret til DKK 

2.434.000 (*5) og realiseret med DKK 2.431.000 (*6). 

Kursusaktiviteter afspejler ODM’s faglige efterårsmø-

de, chefnetværksmøde m.m., der udgør en betydelig 

omsætning/indtægt (formidlingsmødet i marts var af-

lyst). I årets løb blev budgetpraksis skærpet i forhold 

til statens tilskud til efteruddannelse. Det betød, at 

alle kursister fra ikke statslige og statsanerkendte mu-

seer til efteruddannelsesarrangementer nu alene - i et 

nøje udregnet forholdstal anbefalet af ODM’s revisor - 

figurerer på både indtægts- og udgiftssiden i sekreta-

riatets drift. Budget for 2021 var (*7) DKK 2.500.000 

og blev pga. ændring i regnskabspraksis – og trods 

aflysninger af flere arrangementer realiseret med DKK 

2.324.000 (*8). Der er ikke modtaget statslige tilskud 

til aktiviteter (*9). Andre indtægter (Copydan) er rea-
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liseret med DKK 3.000 (*10). I alt samlede indtægter 

på DKK 4.758.000 (*11).

Udgifter: Realiserede udgifter til medlemsaktivite-

ter udgør DKK 1.808.000 (*12) mod budget DKK 

2.602.000 (*13). De minimerede udgifter afspejler 

færre aktiviteter, inkl. stop for projekt Museum2030, 

aflysning af forvalternetværksmødet og formidlings-

seminaret. Realiseret lønsum udgør DKK 1.777.000 

(*14) mod budget på DKK 1.619.000 (*15), hvilket 

primært skyldes feriepengeforpligtigelser, og at ad-

ministrativ koordinator blev tilbageført lønmæssigt til 

Sekretariatet. Administration er realiseret med DKK 

677.000 (*16) mod budget på DKK 651.000 (*17). 

Samlede udgifter udgør DKK 4.529.000 (*18) mod 

budget DKK 5.172.000 (*19). Resultatet for sekre-

tariatet er således på DKK 209.000 (*3). Dvs. DKK 

444.000 bedre end budget (DKK - 235.000 (*4).

Efteruddannelse

Indtægter: Kursusaktiviteter afspejler egenbetaling 

fra kurser og efteruddannelse. Budget 2021: DKK 

1.302.000 (*20). Årets realiserede indtægter var på 

DKK 924.000 (*21). De statslige tilskud til driften af 

efteruddannelsesaktiviteterne var budgetteret til DKK 

1.500.000 (*22/23). Andre tilskud og indtægter var 

budgetteret til DKK 100.000 (*24) og realiseredes 

med DKK 0 (*25). De samlede indtægter vedr. efter-

uddannelse blev således på DKK 2.424.000 (*26) 

mod budget på DKK 2.902.000 (*27). En betragtelig 

indtægtsnedgang på DKK 478.000, hvilket skyldes 

aflyste/udsatte kurser, mindre indtægt pga. færre 

deltagere pr. kursus, pga. hygiejnerestriktioner, og at 

alle indtægter (og udgifter) på ikke statslige og stats-

anerkendte kursister, jfr. skærpede regler fra Slots- og 

Kulturstyrelsen (og sanktioneret af ODM’s revisor), i 

årets løb blev overført til Sekretariatet.

Udgifter: Der var i 2021 budgetteret med samlede 

kursusaktiviteter for DKK 973.000 (*28). De realise-

rede udgifter androg DKK 735.000 (*29). Lønninger 

realiseredes med DKK 954.000 (*30) mod budget på 

DKK 1.042 (*31). Det mindre forbrug skyldes pri-

mært vakance i 1. halvdel af året. Administration var 

budgetteret med DKK 787.000 (*32) og realiseredes 

med DKK 874.000 (*33). Samlet er der udgifter for 

DKK 2.563.000 (*34) mod budget på DKK 2.802.000 

(*35). Samlet er årets resultat for DME et merforbrug 

på DKK 156.000 (*2), hvilket primært skyldes ændret 

praksis i forhold til det samlede regnskab – som oven-

for beskrevet.

Balance pr. 31. december 2021

ODM’s aktiver udgør med udgangen af 2021 DKK 

3.840.000 (*36). Egenkapitalen er med årets udgang 

på DKK 3.017.000 (*37). ODM’s passiver udgøres af 

fordringer fra kreditorer og kortfristet gæld i øvrigt på 

DKK 259.000 (*38). Dertil kommer en række skyldi-

ge lovpligtige hensættelser, feriepengeforpligtigelser, 

skat, ATP og lønsumsafgift m.m. på DKK 297.000 

(*39). Der er skyldige lønomkostninger på DKK 

267.000 (*40). Tilsammen udgør posten kortfristet 

gæld DKK 823.000 (*41).

30



Budget 2022

Sekretariatet

Indtægter: Der påtænkes ikke regulering af kontin-

gent. Kontingent anslås til DKK 2.452.000 (*42).  

Kursusaktiviteter (faglige årsmøder m.m.) forventes 

at omsætte DKK 2.778.000 (*43) – en opskrivning 

pga. ændret praksis vedr. kursister fra ikke statslige- 

og statsanerkendte museer, der fremover vil indgå i 

regnskabet for sekretariatet. Samlet forventes ind-

tægter på DKK 5.233.000 (*44).

Udgifter: Omkostninger til medlems- og mødeaktivite-

ter er budgetteret til DKK 2.500.000 (*45). Den sam-

lede lønsum for sekretariatet udgør DKK 1.957.000 

(*46). Administrationsomkostninger budgetteres til 

DKK 603.000 (*47). De samlede udgifter for sekreta-

riatet er således budgetteret til DKK 5.435.000 (*48). 

Årets resultat påtænkes dog at blive et minus på DKK 

-202.000 (*49), hvilket fremkommer primært som føl-

ge af fremskyndende omkostninger til nyt IT, økono-

misystem, stigende lønsum og midler til projekt ”Nyt 

ODM”. Merforbruget afholdes af ODM’s egenkapital/

formue.

Efteruddannelse

Indtægter: Statstilskuddet udgør, efter kontrakt med 

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) for årene 2021-22 

DKK 1.500.000 (*50). ODM vil, trods færre midler 

gennem årene fra SLKS, insistere på at fastholde et 

højt aktivitetsniveau med høj faglighed. Det betyder 

en estimeret egenbetaling i forbindelse med kursus-

aktiviteterne på DKK 819.000 (*51) tidligere år, men 

afspejler at kursusindtægter (og -udgifter) fra ikke 

statslige- og statsanerkendte museer er placeret i 

sekretariatets drift. Der budgetteres med samlede 

indtægter på DKK 2.319.000 (*53). 

Udgifter: Der estimeres samlede udgifter på DKK 

2.489.000 (*54), som fordeler sig på lønsum DKK 

1.123.000 (*55), Administration på DKK 738.000 

(*56) og samlede kursusomkostninger på DKK 

628.000 (*57). Pga. de ændrede forhold for DME’s 

støttetildeling betyder det, at budget for 2022 er i 

minus med DKK 170.000 (*58) mod et generelt ønske 

om, at efteruddannelsesaktiviteterne i ODM skal hvile 

i sig selv. Der vil blive arbejdet for at nedbringe bud-

getunderskuddet det kommende år.

Samlet budget for 2022

Samlet er budgettet for sekretariatet og efteruddan-

nelse således budgetteret til et merforbrug i 2022 på 

DKK 372.000 (*59).
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Resultatopgørelsen 2021 – ODM Budget  Realiseret  Budget  Resultatopgørelsen 2021 – Efteruddannelse Budget  Realiseret  Budget   

 2021  2021  2022   2021  2021  2022

 TDKK  TDKK  TDKK   TDKK  TDKK  TDKK 

Kursusaktiviteter 3802  3248  3597  Kursusaktiviteter 1302 *20 924 *21 819 *51

Medlemskontingent 2434  2431  2452  Medlemskontingent 0  0  0 

Statslige tilskud 1500  1500  1500  Statslige tilskud 1500 *22 1500 *23 1500 *50

Andre tilskud og indtægter 103  3  3  Andre tilskud og indtægter 100 *24 0 *25 0 *52

Indtægter i alt 7839  7182  7552  Indtægter i alt 2902 *27 2424 *26 2319 *53

Medlems- og kursusaktiviteter 3575  2543  3128  Kursusaktiviteter 973 *28 735 *29 628 *57

Bestyrelsen 300  267  375  Bestyrelsen 0  0  0 

Lønninger 3661  2731  3080  Lønninger 1042 *31 954 *30 1123 *55

Administration 1438  1551  1341  Administration 787 *32 874 *33 738 *56

Udgifter i alt 7974  7092  7924  Udgifter i alt 2802 *35 2563 *34 2489 *54

Resultat før finansiering -235  90  -372  Resultat før finansiering 0  -139  -170 

Renter 0  -37  0  Renter 0  -17  0 

Ekstraordinære udgifter 0  0  0  Ekstraordinære udgifter 0  0  0 

Årets resultat -235 *4 53 *1 -372 *59 Årets resultat 0  -156 *2 -170 *58

 

Resultatopgørelsen 2021 – Sekretariatet Budget  Realiseret  Budget  Balance pr. 31. december 2021 – ODM   

 2021  2021  2022     2021  2020 

 TDKK  TDKK  TDKK     TDKK  TDKK

Kursusaktiviteter 2500 *7 2324 *8 2778 *43 Aktiver      

Medlemskontingent 2434 *5 2431 *6 2452 *42 Debitorer   214  45 

Statslige tilskud 0  0 *9 0  Depositum   94  93 

Andre tilskud og indtægter 3  3 *10 3  Periodeafgrænsningsposter   69  76 

Indtægter i alt 4937  4758 *11 5233 *44 Likvide beholdninger   3463  3595 

Medlems- og kursusaktiviteter 2602 *13 1808 *12 2500 *45 Aktiver i alt   3840 *36 3809 

Bestyrelsen 300  267  375  Passiver      

Lønninger 1619 *15 1777 *14 1957 *46 Kapitalindestående   3017  2965 

Administration 651 *17 677 *16 603 *47 Egenkapital i alt   3017 *37 2965 

Udgifter i alt 5172 *19 4529 *18 5435 *48 Langfristet gæld   0  165

Resultat før finansiering -235  229  -202  Kortfristet gæld   297 *39 203 

Renter 0  -20  0  Kreditorer   259 *38 153

Ekstraordinære udgifter 0  0  0  Skyldig løn omkostninger   267 *40 323 

Årets resultat -235 *4 209 *3 -202 *49 Kortfristet gæld i alt   823 *41 679   

       Gæld i alt   823  844

       Passiver i alt   3840  3809
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Resultatopgørelsen 2021 – ODM Budget  Realiseret  Budget  Resultatopgørelsen 2021 – Efteruddannelse Budget  Realiseret  Budget   

 2021  2021  2022   2021  2021  2022

 TDKK  TDKK  TDKK   TDKK  TDKK  TDKK 

Kursusaktiviteter 3802  3248  3597  Kursusaktiviteter 1302 *20 924 *21 819 *51

Medlemskontingent 2434  2431  2452  Medlemskontingent 0  0  0 

Statslige tilskud 1500  1500  1500  Statslige tilskud 1500 *22 1500 *23 1500 *50

Andre tilskud og indtægter 103  3  3  Andre tilskud og indtægter 100 *24 0 *25 0 *52

Indtægter i alt 7839  7182  7552  Indtægter i alt 2902 *27 2424 *26 2319 *53

Medlems- og kursusaktiviteter 3575  2543  3128  Kursusaktiviteter 973 *28 735 *29 628 *57

Bestyrelsen 300  267  375  Bestyrelsen 0  0  0 

Lønninger 3661  2731  3080  Lønninger 1042 *31 954 *30 1123 *55

Administration 1438  1551  1341  Administration 787 *32 874 *33 738 *56

Udgifter i alt 7974  7092  7924  Udgifter i alt 2802 *35 2563 *34 2489 *54

Resultat før finansiering -235  90  -372  Resultat før finansiering 0  -139  -170 

Renter 0  -37  0  Renter 0  -17  0 

Ekstraordinære udgifter 0  0  0  Ekstraordinære udgifter 0  0  0 

Årets resultat -235 *4 53 *1 -372 *59 Årets resultat 0  -156 *2 -170 *58

 

Resultatopgørelsen 2021 – Sekretariatet Budget  Realiseret  Budget  Balance pr. 31. december 2021 – ODM   

 2021  2021  2022     2021  2020 

 TDKK  TDKK  TDKK     TDKK  TDKK

Kursusaktiviteter 2500 *7 2324 *8 2778 *43 Aktiver      

Medlemskontingent 2434 *5 2431 *6 2452 *42 Debitorer   214  45 

Statslige tilskud 0  0 *9 0  Depositum   94  93 

Andre tilskud og indtægter 3  3 *10 3  Periodeafgrænsningsposter   69  76 

Indtægter i alt 4937  4758 *11 5233 *44 Likvide beholdninger   3463  3595 

Medlems- og kursusaktiviteter 2602 *13 1808 *12 2500 *45 Aktiver i alt   3840 *36 3809 

Bestyrelsen 300  267  375  Passiver      

Lønninger 1619 *15 1777 *14 1957 *46 Kapitalindestående   3017  2965 

Administration 651 *17 677 *16 603 *47 Egenkapital i alt   3017 *37 2965 

Udgifter i alt 5172 *19 4529 *18 5435 *48 Langfristet gæld   0  165

Resultat før finansiering -235  229  -202  Kortfristet gæld   297 *39 203 

Renter 0  -20  0  Kreditorer   259 *38 153

Ekstraordinære udgifter 0  0  0  Skyldig løn omkostninger   267 *40 323 

Årets resultat -235 *4 209 *3 -202 *49 Kortfristet gæld i alt   823 *41 679   

       Gæld i alt   823  844

       Passiver i alt   3840  3809
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Hvem er hvem i ODM? 

Bestyrelsens sammensætning efter 

generalforsamlingen 28. april 2021

 · Museumsdirektør Flemming Just, Sydvestjyske 

Museer (formand)

 · Vicedirektør Henrik Sell, Naturhistorisk Museum 

Aarhus (næstformand)

 · Formidlingschef Berit Anne Larsen, Statens Muse-

um for Kunst (næstformand)

 · Museumsleder Mette Sandhoff Mansa, Kastrup-

gårdsamlingen

 · Museumschef Anja Olsen, Rudersdal Museer

 · Leder Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret 

i Vejle 

 · Museumsdirektør Julie Rokkjær Birch, KØN – Gen-

der Museum Denmark

 · Overinspektør Lise Pennington, ARoS, Aarhus 

Kunstmuseum 

 · Enhedsleder for kunst Trine Blicher-Moritz, Muse-

um Sønderjylland

 · Vicedirektør Anni Mogensen, Nationalmuseet 

 · Vicedirektør, samlingschef Nikolaj Scharff, Statens 

Naturhistoriske Museum

Suppleanter: 

 · Museumsdirektør Claus Keld Jensen, Vardemuse-

erne (Kultur)

 · Direktør Anne Lisbeth Lund, Willumsens Museum 

(Kunst)

 · Leder Julie K. L. Bouchet, Brorfelde Observatoriet 

(Natur)

Sekretariatets medarbejdere gennem 2021

 · Direktør Nils M. Jensen

 · Administrativ koordinator Lene Larsen

 · Kommunikationskonsulent Dorthe Hammerich Ras-

mussen

 · Uddannelsesleder Ida Bennicke 

 · Kursussekretær Kirstine Wentzlau Martinsen (fra 

august)

 · Projektansat kursussekretær Gert Nikolai Vester-

gaard Hansen (vekslende timetal)

 · Studentermedhjælper Helene Skjærning Jacobsen 

(vekslende timetal)

 · Studentermedhjælper Gustav Kruse (fra septem-

ber, vekslende timetal)

 · Ekstern bogholder og administrativ assistance 

Tove Kusier, Resultatkompagniet (en dag ugentlig)
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Association of Danish Museums

Farvergade 27 D · Vartov

1463 København K

Denmark

T +45 4914 3966

www.dkmuseer.dk
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