
Referat af onlinemøde den 18. nov. 2022 i udvalget for turisme og 

oplevelsesøkonomi 

Deltagere: Louise, Lene, Søren M, Søren B., Brian og Ulla (ref.) 

Afbud: Mette, Nils og Anne 

1. Valg af referent og mødeleder 
Louise blev mødeleder og Ulla referent. 

2. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

4. Årets fokusområder og nedsættelse af arbejdsgrupper: 
- Seminar:  

Vi blev enige om at lave et nyt seminar. Der er nedsat en arbejdsgruppe med 

Søren M., Lene, Louise, Brian og Ulla.  

Mange gode tilbagemelding, så vi holder et seminar igen!  
Vi vendte pris på seminar. Det var i år meget billigt. Det løb rundt, fordi mange 
oplægsholdere var gratis (ølgave). Det er et ønske fra udvalget, at vi kan have 
mulighed for at sikre oplægsholdere et honorar – uagtet om de kommer fra 
museumsverdenen eller ej – og heraf en tanke om prisen på seminaret. Der er 
en opgave for Louise og arbejdsgruppen i at få set på det.  

- Turisme undersøgelse: 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre med vores 

undersøgelse: Søren M., Louise og Søren B. 

Hvad skal der ske med den undersøgelse af DMO-samarbejdet, som vi fik samlet 
data sammen på tidligere på året. 
Muligheder blev vendt. Men vi blev enige om at fremsende en formel 
henvendelse til ODMs bestyrelse med præsentation af undersøgelsen og 
spørgsmål om, hvordan vi kommer videre, og hvad de ønsker vi skal prioritere at 
gå videre med. I samme mail vil vi bede ODM om at sende de indsamlede data 
rundt til museerne til eftertanke og gerne kommentering.  
Vi vendte, om vi skal se på begrebet turist, da det tilsyneladende bruges på 
mange forskellige måder, og derfor ikke giver et sammenligneligt grundlag. Det 
kunne evt. være på det kommende seminar eller via det netværk Søren B. 
sidder i med formænd for diverse attraktionsnetværk.  
 
Det førte til en diskussion om udvalgets rolle og fremtid i den nye ODMs struktur.  
Vi vil derfor bede Nils og Claus om at give en status på, hvordan de ser 
udvalgene i den nye struktur – det må meget gerne være på vores næste 
møde i januar. 
 
Vi vil forsøge at få udarbejdet et årshjul og en 4årsplan på vores møde i januar, 
forudsat at ODM tænker os ind i den fremtidige struktur.  
 



Generelt kunne udvalget godt tænke sig lidt mere synlighed omkring vores 
arbejde. Vi vil gerne nævnes i nyhedsmail, evt. udarbejde en kort statusrapport 
over vores arbejde, så de øvrige ODM-medlemmer kan se, hvad vi laver. Det vil 
også være fint, hvis planlægningsgrupperne bag det faglige seminar og 
formidlingsseminaret kendte til os og evt. brugte os. Vi er jo også til for at kunne 
rådgive vores kolleger. 
 
Louise har holdt møde med de to andre formænd for udvalgene for forskning 
og arkæologi, Henrik Harnow og Mads Runge, om udvalgenes organisering og 
arbejdsform. God sparring for alle og en konstatering af, at de to andre udvalg 
under ODM arbejder mere rådgivende end dette udvalg (måske afledt af at 
deres område er tættere knyttet til museumsloven). Også her blev vendt ønsket 
om at udbrede kendskabet til udvalgenes arbejde.  

 

5. evt.  
Intet 
 
 
 
Louise vil nu sørge for at få indkaldt til møder i de to arbejdsgrupper. 
 
Næste ordinære møde i udvalget er den 20. januar 2023, enten i Vestjylland hos 
Mette eller i København.  

 

 


