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Referat  

 

Virtuelt bestyrelsesmøde, tirsdag d. 19. maj kl. 13-15  

Der er tale om et nød-bestyrelsesmøde i lyset af Corona-pandemien. Derfor er dagsordenen kortfattet.  

 

Mødet blev afholdt på Zoom  

 

Online: Bo Skaarup (BS), Nikolai Scharff (NS), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Mette Mansa (MM); Lise Ræder 

Knudsen (LRK), Flemming Just (FJ), Lisette Vind Ebbesen (LVE) (forlod mødet før tid), Anne-Mette 

Willumsen (AMW), Claus Keld Jensen (CKJ), Berit Anne Larsen (BAL), Anja Olsen (AO) (tiltrådte mødet 

13.30). Ref.: Morten Stenak/NMJ  

Ingen afbud:  

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Beslutning: Godkendt med tilføjelse af pkt. 9, status vedr. PURE 

 

1.a Bordet rundt 

Mødet startede med personlige erfaringer med Corona-pandemien ud fra henholdsvis et kort blik ind i egen 

institution og den umiddelbare læring af de forgangne måneder.   

 

2. Referat fra bestyrelsesmøde d. 5.12. 2019.  

Jfr. forretningsordenen er referatet godkendt, i fald der ikke er indsigelser inden 14 dage.  

Ingen kommentarer til referatet.  

 

3. Nyt fra Sekretariatet   

3,1.A Regnskab 2019 

ODM’s regnskab 2019 er godkendt af revisor uden påtegning. 2019 blev afsluttet med et mindre forbrug i 

forhold til budget på 351.000 kr., hvilket alt overvejende skyldes besparelser på feriepengeforpligtigelser, 

lønsum, som følge af vakance, og resultatet af det faglige årsmøde. Midlerne blev overført til Museum2030 

projektet. I lyset af den svære situation som museerne – og ODM’s økonomi er ramt af, er det projektet, med 

styregruppens billigelse, dog nu udsat til 2021.  

Beslutning: Regnskabet 2019 blev taget til efterretning.  

 

3.1.B og 3.1.C. Budget 2020 og ODM’s aktuelle økonomisk situation 

Budget 2020 blev vedtaget på bestyrelsesmødet d. 5.12. 2019 - og kan ses i ”Økonomisk årsrapport for 2019 – 

med noter til resultatopgørelse 2019 og budget for 2020”. Vi er nu i 5. måned af året – og forudsætningerne er 

stærkt forandrede. Direktøren redegjorde for forløbet – herunder afskedigelse af kursussekretæren (Svea 

Feddersen) og hjemsende den administrative koordinator 5/5 (Lene Larsen) og uddannelseschefen 3/5 

(Morten Stenak), med det formål at få hjælp via lønrefusionshjælpepakken i forbindelse med Corona-

pandemien. Desuden har ODM søgt om udsættelse for husleje i Vartov for de kommende 3 måneder og projekt 

Museum2030 er udsat, og der er afregnet for specifikke ydelser, alt sammen af hensyn til ODM’s samlede 

likviditet.  

Likviditetsproblematikken skyldes to forhold: 1. DME mangler stadig at få kontraktmæssigt lovede midler for 

2020 til driften af DME (1,5 mio. kr.). Driftsmidlerne hentes derfor aktuelt fra ODM’s kassebeholdning.  

2. ODM opkræver kontingent efter fastsættelse her af på årets generalforsamling, jfr. vedtægterne. Vi har endnu 

ikke afholdt GF, der som bekendt blev udsat pga. lukningen af Danmark. Den manglede opkrævning skyldes 

også, at det er svært at sende regninger ud på et tidspunkt hvor museerne er tvangslukkede og nødlidende. 

Samtidig regner vi ikke med overskud på arrangementer i efteråret (specielt det faglige årsmøde, der er 
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budgetteret til et overskud på 150.000 kr.) ligesom de samlede indtægter vedr. efteruddannelse i efteråret er 

svære at forudse. 

Beslutning: De trufne foranstaltninger blev debatteret og sekretariatets forslag om fremsendelse af 

kontingentopkrævning til medlemmerne, hvis museerne genåbner d. 8.6, d. 15.6. blev vedtaget.  Der skal 

desuden tages kontakt til Kulturministeren for at få fremrykket udbetalingen af DME’s tilskud for 2020. 

 

3,2. Generalforsamling d. 23.4 2020 i Vartov 

Årets GF d. 23.4. 20 blev aflyst. I forhold til afholdelse af GF skal vi gennem den samme proces, jfr. juridisk 

ekspertise. Sekretariatet indstillede at GF afholdes i anden halvdel af august 2020. dermed forlænges 

bestyrelsens mandatperiode.  

Beslutning: bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Det er siden besluttet, at GF afholdes d. 19. august kl. 10.30 – 

14.30 i Vartov.  

 

Valg til bestyrelsen 

Fire bestyrelsesmedlemmer på valg: Lise Ræder Knudsen, KULTUR (ønsker genvalg); 

Anja Olsen, KULTUR (ønsker genvalg); Lisette Vind Ebbesen, KUNST (ønsker IKKE 

genvalg); og så skal der vælges ny person for 2 år i stedet for Gitte Ørskou, KUNST (som 

trådte ud af bestyrelsen medio 2019). Mette Mansa ønsker valg til bestyrelsen på en 

kunst-post. og der skal vælges nyt medlem i stedet for Iben Bækkelund Jagd, KULTUR 

(som er trådt ud af bestyrelsen– ny skal vælges for 1 år). Julie Rokkjær, Kvindemuseet i 

Danmark har sendt valgudtalelse. Valg af suppleanter - der er 3 suppleanter på valg: 

Mette Sandhoff Mansa, KUNST (ønsker at opstille til bestyrelsen – derfor ledig 

suppleant-plads); Claus K. Jensen, KULTUR (ønsker genvalg som suppleant); NATUR, 

vakant 

Beslutning: Bestyrelsen reflekterede over proces og potentielle nye bestyrelsesmedlemmer. Formandskabet 

drøfter tilrettelæggelsen. Der skal arbejdes for at få nogle af ODM’s kritikere til at stille op til bestyrelsen. 

 

3,3. Status for projektet Museum 2030 

Baggrund: Arbejdet frem mod vision for museerne i 2030 blev igangsat i januar. Efter udbudsrunde blev 

konsulenthuset Emerging, med hjælp fra konsulent Thomas Tram Pedersen, Planscape, ansat til opgaven. 

Styregruppen (formanden, Berit Anne Larsen og Anja Olsen) blev nedsat og arbejdet var klar til igangsætning, 

men blev afbrudt af Corona pandemien, før det endelig design af projektet var helt på plads med styregruppen. 

Arbejdet er udsat til 2021 med styregruppens billigelse – og der afregnes for specifikke ydelser. Projektet kan 

genoptages i 2021. I Sekretariatet er Dorthe Hammerich Rasmussen projektleder.  

Beslutning: Redegørelsen debatteredes og blev taget til efterretning  

 

04. Efteruddannelse: 

Uddannelseslederen redegjorde for efteruddannelsesaktiviteten i 2019 med udgangspunkt i afrapportering til 

SLKS. DME har aflyst en lang række kurser og fremtidens efterspørgsel på efteruddannelse er usikker. 

Uddannelseslederen redegjorde for status og tanker om fremtiden.  

Beslutning: Redegørelsen for 2019 blev taget til efterretning. DME’s survey rundsendes mhp. godkendelse. 

Bestyrelsens opfordrede til at tænke kreativt for at nå efteruddannelsesmålet for 2020. 

 

4. Aktuel museumspolitik. Hvor er vi?  

Formanden redegjorde for den aktuelle museumspolitiske situation i lyset af Corona-pandemien, der har givet 

såvel sekretariat som formand stor travlhed. Allerede før den aktuelle kritik af ODM’s arbejde i lyset af Corona-

pandemien, som har udmøntet sig i en enkelt udmeldelse, angiveligt pga. ODM’s manglende indflydelse i 

genåbningsfasen, var der forsøg på kontakt vedr. ideen om en fælles brancheforening ”Dansk Kultur”. Et 

argument om manglende gennemslagskraft i forhold til kulturpolitikerne og andre meningsdannere kunne 
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formanden ikke genkende, da vi har haft overordentlig tæt kontakt til såvel kulturordførere som andre 

politikere, KL m.fl.  

Beslutning: Formandens redegørelse blev taget til efterretning og med stor opbakning og ros til formandens 

og sekretariatets arbejde. Bestyrelsen drøftede derefter kritikken af ODM’s politiske indflydelse og evt. 

samarbejde med andre brancheorganisationer. Sekretariatet arbejder videre med scenarier for yderligere 

samarbejde. 

 

5. Kvindelig repræsentation i såvel museernes udstillinger som indkøb 

ODM besluttede på sidste møde af indstille at SLKS integrerer kønsperspektivet i 

indberetningen til ”Danske Museer i tal”. Mette Mansa var d. 8.1 20 til debat om emnet 

med Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning hvor forvaltningen traf beslutning om at 

arbejde med kvoter i relation til kommunens kunstudvalg (hvor Mette Mansa har sæde 

på vegne af ODM) Mansa redegjorde for status.  

Beslutning: ODM fastholder, at vi ikke aktivt går ind for kvoter, men at museerne 

også selv kan synliggøre – og forklare kønsfordelingen fx i årsberetningerne. 

 

6. Vederlag til billedkunstnere 

Anne-Mette Villumsen redegjorde for, at der stadig arbejdes på en model med et ”betalings-bundniveau” – og 

at der i øjeblikket er sonderinger af på hvilket parameter, man skal måle i forhold til vejledende prissætning. 

Antal af gæster synes at være det mest enkle og foretrukne mål. BKF har fremlagt en økonomisk oversigt som 

virker fremkommelig.  

Beslutning: ODM’s bestyrelse bør anbefale modellen, som den foreligger nu (og i lyset af debatten i den 

samlede kunstmuseumskreds på SMK hovedmuseumsmødet d. 9.3.20). Der er gået alt for lang tid med 

processen, der bør afsluttes.  I ODM har vi længe været klar på at få sendt et godt forslag ud til 

medlemmerne, som vejledende for fremtidens honorering. Anne-Mette Willumsen går videre med BKF for at 

søge en afslutning.  I fald der ikke er skred i tingene, bør ODM gå solo og ”efterlade” FKD – der ikke er 

samarbejdsvillige og løbende undervejs har ændret position.  

 

7. National handleplan for bevaring af kulturarven (fast punkt)  

Jesper Stub Johnsen skrev på opfordring fra SLKS-handleplanen ”Videnopsamling og vidensdeling mellem 

museerne på vej mod en koordineret bevaringsplan for kulturarven og naturarven på statslige og 

statsanerkendte museer”, på baggrund af S-regeringens tilbagetrækning af de 5 mio. kr. den tidligere regering 

havde bevilliget til formålet. SLSK har imødekommet handleplanen med 2 mio. kr. Startmøde på den videre 

proces i SLKS blev afholdt d. 20.2. Jesper Stub Johnsen redegjorde for status efter startmødet. 

Beslutning: SLKS’ opfatter bevaringsplanen som del af en 4-punktsplan (1. SARA, 2. støtte til 

samlingsgennemgang, 3. national indsamlingsstrategi og 4. bevaringsstrategi). Der afventes aktuelt 

tilbagemelding fra SLKS på baggrund af møde d. 20.2.20 – hvorefter faktuelt arbejde kan igangsættes. 

Bestyrelsen tog JSJ’s redegørelse til efterretning. 

 

8. Deltagelse i Folkemødet på Bornholm d. 10.-13.6 - og Kulturmødet på 

Mors d. 20.-22.8 

Beslutning: møderne er aflyst – hvilket bestyrelsen tog til efterretning 

 

9. PURE 

Beslutning: Pga. tidnød blev det besluttet at behandle punktet på næste 

bestyrelsesmøde.  

10. Kalender 2020   

Beslutning: Næste møde afholdes medio juni 2020  


