
Møde ODMs Udvalg for turisme 10/6-22 (online) 
 
Tilstede: Maria-Louise Jacobsen (KBHmus), Søren B. Moesgaard (NATmus), Lene Høst Madsen 
(Skandmus), Andreas B Hansen (Seism), Mette Bjerrum Jensen (Ringkøbing-Skj.mus), Ulla Schaltz 
(Loll.-Fal.mus).  
 
Udvalgets navn diskuteres jf. tidens store fokus på data og analyse: Analyse og indsigt skal bo i 
udvalget, men ikke nødvendigvis stå i navnet.  
 
Udvalget skal på banen ift kulturens analyseinstitut – vi vil gerne præge det. Vi tænker over hvem 
og hvordan ift til næste gang. Louise taler med Nils om vores hensigt.  
 
Bordet rundt:  
Skanderborg: arbejder med brugerundersøgelse r mhb på at udvikle Perron 1.  
Lolland: Slår sig på Kutterfart (se kulturlandskabet fra Guldborgsund) – lærerrigt ift kommerciel 
’logistik’ (billetter, PR, etc.)  
Ringkøbing: Venter på om Naturkraft får et afgørende tilskud fra kommunen. Mette sidder i DKNT-
bestyrelse, hvor arbejdes meget med kultur – T.O. til resten af udvalget, det kan vi udnytte.  
Nationalmuseet: tingene i bedring!  
Kbh-museum: Tour de France, fylder meget – Oplevelser, trafikkaos og logistik. Arbejder med hvad 
en turist er for dem? Kommer mange om mandagen! Udenlandske turister, ingen danskere.  
 
Diskussion om turistdefinition: ODM skal have en anbefaling til en standardisering. Andreas 
foreslår at en turist defineres ved én der har fast bopæl min. Ca. 45 min kørsel i bil eller offentlig 
transport væk. Søren foreslår at der arbejdes med to (eller flere?) definitioner som kan tjene 
forskellige formål. Enighed om, primære formål er, at vise hvor mange turister museerne har.  
 
Der skal laves en redegørelse for DMO-suvey’en. Og den skal kommunikeres ud af ODM! Andreas 
har redegjort for en række primære findings under mødet. Søren kigger også analysen igennem, 
og Andreas renskriver inputs. Derefter redigerer Søren. Og så skal der lægges en 
kommunikationsplan af udvalget/ODM.  
 
Ensretning af besøgstal skal være et fremtidigt fokuspunkt for udvalget.  
 
Muligt behov for at revidere program til seminar. Christina Papsøe vil gerne være med. Det må 
hun gerne.  
 
Styrelsen har nedsat et udvalg for data og analyse, hvor Søren er med. Vi skal tænke i, hvordan 
udvalget kan bidrage/bruge den situation.   
 
Louise sender datoer ud for fremtidige møder.  
 
 
 
 



 
 
 
 


