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Valg af referent og mødeleder.
Godkendelse af referat og dagsorden.
Kommissoriet for udvalget – udvalgets navn og felt – nyt forslag ved Søren M.
Status på turistområdet – Louise fremlægger evt. ønsker til drøftelse fra Nils/ODM og samler tanker
og udfordringer fra gruppen til ODM
5. Status på spørgeskemaundersøgelsen v. arbejdsgruppen
6. Status på seminar v. arbejdsgruppen
7. Evt.

Ad 1
Brian er ref. og Ulla er mødeleder
Ad 2
Godkendt
Ad 3
Søren præsenterer forslag om at ændre udvalgets navn til ”Udvalg for turisme, oplevelsesøkonomi
og analyse” og justeringer i kommissoriet på baggrund heraf.
Der er opbakning i udvalget til forslaget, som Louise beder bestyrelsen i ODM om at behandle.
Ad 4
•

Louise redegjorde for ODM’s arbejde med Green Attraction / Green Key. I dette er der bl.a. fokus
på økologiske fødevarer i museumscaféer og bæredygtige materialer i museumsbutikker samt
bæredygtighed ifm. udstillingsproduktion.
Der blev stillet spørgsmål til, om dette emne er relevant for udvalget, uagtet dets øvrige relevans.
Grøn omstilling er som sådan ikke relevant for udvalget, men i stedet et perspektiv om, hvor
turismeudvikling og markedsføring kan gøre brug af museers grønne profil.
Konsensus i udvalget om, at der skal holdes fokus på det sidste og at grøn omstilling i almindelighed
ikke er relevant for udvalget.

•

Julie redegjorde for positiv modtagelse af udvalgets turismeundersøgelse i ODM’s bestyrelse.

Ad 5
•

Søren redegjorde for status på undersøgelsen, den forestående videndeling og behov for
bearbejdelse af de indhentede data. Han laver en foreløbig analyse.
Undersøgelsen bliver midlertidig åbnet igen, da de to museer på vestkysten ikke har haft tid til at
udfylde den.

•

Udvalget drøfter i den sammenhæng sammensætningen af udvalgets medlemmer. Der henstilles
til, at bestyrelsen tager en formel beslutning om ODM udvalgs sammensætninger, og om der i den

forbindelse er en fordel i, at der sidder personer, der ikke repræsenterer kultursektoren, men har
specialistviden på et område, i dette tilfælde turisme.
Ad 6
Julie præsenterede programmet for dagen, der foregår på Jernbanemuseet i Odense. Pt. er 69
deltagere tilmeldt.
Formålet med seminaret er at fokusere på data til brug for turismeudvikling.
Udvalget drøftede programmets sammensætning. Spørgeskemaundersøgelse præsenteres også på
seminaret.
Ad 7
•
•

Louise henviste til at skærpe opmærksomheden på, hvordan vi som udvalg kan og skal præge det
nye Kulturens Analyseinstitut.
Julie går på barsel, men glæder sig til at returnere næste år.

