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Generalforsamling 2022 
21. april 2022 
Vartov, København. 
Det Grønne Museum, Energimuseet, Sydvestjyske Museer, Øhavsmuseet Faaborg, Gl. Estrup Dan
marks Herregårdsmuseum, Give-Egnens Museum, Greve Museum, Industrimuseet, KØN - Gender 
Museum Den mark ved fuldmagt, Historie & Kunst, Københavns Museum, Museum Lolland-Falster, 
Moesgaard Museum, Vardemuseerne, Kroppedal Museum, Odense Bys Museer, ROMU, Ringkø
bing-Skjern Museum, Rudersdal Museer, Konserveringscenter Vejle, Furesø Museer/Immigrantmu
seet, Østsjællands Museum, Nationalmuseet København, Danmarks Jernbanemuseum, Arbejdermu
seet, Den Hirschsprungske Samling, Designmuseum Danmark ved fuldmagt, Kunstkonserveringen, 
Faaborg Museum, Kastntpgårdsamlingen, Kunstmuseum Brandts, Ribe Kunstmuseum ved fuld
magt, Museum Søndetjylland, Museumstjenesten, Brotfelde Observatorium. 
Søren Bak-Jensen 
Nils M. Jensen 

1. Velkomst v /formand Flemming Just

2. Valg af dirigent
Formanden foreslog direktør Søren Bak-Jensen, Arbejdermuseet, der blev valgt som dirigent.
Vedtaget.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden bemærkninger: Lovlig indkaldt og dagsorden udsendt i passende tid.

Herefter blev der foretaget navneopråb af de tilmeldte. Det konstateredes, at der var 30 (heraf 3 ved fuldmagt) 
stemmeberettigede, samt 2 fremmødte associerede medlemmer. 

Det blev indledningsvist meddelt, at der af bestyrelsen var optaget tre nye associerede medlemmer siden sidste 
GF: Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm; Rundetårn og Esrum Kloster og Møllegård. 

4. Bestyrelsens beretning 2021
Formanden meddelte, at beretningen lå klar til udsendelse ved GF - og kan også tilgås elektronisk via OD M's
hjemmeside.

Den afgående formand tog i sin beretning udgangspunkt i Scorpions "Wind of Change", skrevet i en tid med 
fremtidsoptimisme og tro på fred og samhørighed - og sammenlignede med den aktuelle status med usikkerhed, 
tillidskrise og generelt en verden i forandring post Corona og med krig i Ukraine. 
Herefter tog formanden fat på en række af de sager, der det forgangne år har krævet opmærksomhed. Forman
den betonede undervejs de mange, og ofte meget forskellige, arbejdsopgaver, som sekretariatet og ikke mindst 
formandskabet må forholde sig til i en mangfoldighed af politiske sammenhæng og af organisationsmæssig ka
rakter. Han takkede både bestyrelse og sekretariat for indsatsen. 
Året startede med en hård nedlukning pga. Corona - hvilket affødte en lang række af forskellige udfordringer, 
der ramte forskellige typer af museer. Først i april åbnede museerne igen. Coronakrisen viste, at vi mere end no
gensinde har brug for stærk politisk prioritering af kulturlivet, og derfor understregede formanden, at OD M's ar
bejde er af allerstørste betydning, også når det handler om at sikre, at vi efter en luise har et landsdækkende net
værk af velfungerende og engagerende museer, som i fællesskab plejer, formidler og perspektiverer vores kunst-, 
natur- og kulturarv. 
Sammen er vi stærkere - og derfor blev det også året, hvor ODM sammen med en række andre brancheorganisa
tioner samlede sig i alliancen Dansk Kulturliv. En alliance af seks kultur-organisationer, der hurtigt har formået 
at tale med en tydelig stemme på vegne af kulturens aktører. Der har længe været et uformelt samarbejde mellem 
organisationerne, men det er blevet stadig vigtigere at formalisere og underbygge samarbejdet - med det klare 
formål i fællesskab bedre at sikre en stærkere repræsentation af kulturlivets interesser 






