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Emne Virtuelt bestyrelsesmøde (i forbindelse med aflyst bestyrelsesseminar d. 1.-2.10 2020). 

Dato 01.10.20 

Sted Virtuelt 

Deltagere Online: Bo Skaarup, Nikolaj Scharff, Jesper Stub Johnsen, Mette Mansa, Flemming Just, Anne-

Mette Willumsen, Berit Anne Larsen, Anja Olsen, Julie Rokkjær Birch, Lise Pennington, Lisbeth 

Lund, Julie Bouchet. 

Afbud Lise Ræder Knudsen. 

Referent Nils M. Jensen 

Orientering Orientering 

Næste møde 3. december 2020 i Vartov 

 

 

Efter en kort navnerunde med ”de gamle” i bestyrelsen var der kort præsentation af de fire nye i bestyrelsen: 

Julie R., Julie B., Lise og Lisbeth. 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Beslutning: Godkendt. Direktøren anmeldte en række punkter under evt.  

 

2. Referat fra bestyrelsesmøde d. 9.5.2020.  

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

 

3. Nyt fra Sekretariatet   

a. personale:  

Uddannelsesleder Morten Stenak har opsagt sit job til d. 30.9.20. MS har været et meget vigtigt aktiv i 

udvikling af DME. Vi erstatter MS med Ida Bennicke, redaktør af Danske Museer og tidligere museumsansat på 

SNM m.m. IB har haft sin gang i ODM i forbindelse med redaktionsarbejdet med Danske Museer - og er ansat 

på konsulentvilkår i en periode af 3 måneder, med start d. 1.10. IB har været et par dage i Vartov i september 

for overlevering. Når vi kender kontrakt med SLKS for de næste 2 år, vil stillingen som uddannelsesleder blive 

slået op.  

 

b. Økonomi: 

Baggrund: som følge af årets anderledes (Corona)-gang er regnskabet for 2. kvartal svært sammenligneligt 

med sidste års ditto (hvor vi minutiøst fulgte budget). Sekretariatet har aktuelt et mindre forbrug på 

rejsekonto, bestyrelsen og en række andre variable omkostninger, som er udeblevet. Vi ser dog ind i et 

underskud på anslået 200.000 kr., primært pga. manglede indtægter fra efterårets faglige møder. Et fagligt 

dags-årsmøde (d. 11.11.20) i Odense var under planlægning, men er aflyst (d. 5.10) Underskuddet på ca. 

200.000 kr. henter vi fra reserven – hvorfra vi i øvrigt i 2020-budgettet havde afsat 500.000 kr. til 

Museum2030 – som vi stoppede efter 1. etape (og hvor vi aktuelt kun har anvendt ca. 120.000 kr.).  

Danske Museers Efteruddannelse (DME) stoppede al kursusaktivitet i foråret – og er langsomt i gang igen med 

maks. 12 deltagere pr. kursus. Efterårets (mange) kurser ser ud til at kunne gennemføres. Økonomisk regner vi, 

primært pga. manglende indtægter fra kursister i foråret og færre på kurserne i efteråret, at komme ud med et 

mindre underskud i størrelsesorden i DME på 75.-100.000 kr.  

Vi har haft glæde af 75% - lønkompensationsordningen i forbindelse med hjemsendelse af LL og MS. Sammen 

med opsigelse af kursussekretæren pr. 1.8., ser vi derfor ind i et mindre underskud og kan fastholde  

medarbejderstaben.  

Beslutning: Direktørens korte redegørelse blev taget til efterretning.  

 

c.  Generalforsamling d. 19.8 2020 - konstituering 

Baggrund: Genvalgt fra kultursektionen blev: Lise Ræder Knudsen, Konserveringscenteret i Vejle, og Anja 

Olsen, Rudersdal Museer. Ny i kultursektionen (i stedet for Iben Bækkelund Jagd, tidl. ROMU - som er trådt ud 

af bestyrelsen og der derfor skulle vælges ny (for 1 år) blev Julie Rokkjær Birch, Kvindemuseet. Fra 

kunstsektionen blev Mette Sandhoff Mansa, Kastrupgårdsamlingen og Lise Pennington, AROS valgt.  
De 3 bestyrelsessuppleanter var på valg: Claus K. Jensen, Vardemuseerne, KULTUR, 
blev genvalgt. Ny i stedet for Mette Sandhoff Mansa, Kastrupgårdsamlingen, (KUNST) 
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er Lisbeth Lund, J. F. Willumsen Museet og i den vakante post i NATUR-sektionen er 
Julie Bouchet, Brorfelde Observatoriet valgt. 

Konstituering: Flemming Just var villig til genvalg som formand. Som næstformænd var både Berit Anne 

Larsen og Bo Skaarup ligeledes villige til genvalg. evt. valg.  

Beslutning: de tre blev (gen)valgt med virtuel applaus  

 

d. Forretningsorden: 

Baggrund: Det er tidligere besluttet, at efter ny bestyrelsessammensætning gennemgås ODM’s 

forretningsorden. Formanden spurgte om der var forhold, der krævede ændringer eller om der var spørgsmål 

til forretningsordenen, hvilket ikke var tilfældet. Kommentarer og ændringsforslag er velkomne – og kan 

indarbejdes til beslutning på det kommende bestyrelsesmøde i december.  

Beslutning: Taget til efterretning. 

 

4. Aktuel museumspolitik. Hvor er vi?  

Baggrund: Formanden redegjorde for aktuelle forhold, herunder den længe debatterede økonomisk 

støttereform for de statsanerkendte museer og ODM’s ønske om en reel analyse af museernes opgaver i relation 

til evt. ændret støttetildeling – altså en reel museumsreform. Direktøren har i seneste tid haft møder med 

ordførere fra C, SF og Enh.l. og der er planlagt yderligere politiske møder. Her tages der udgangspunkt i et 

museumspolitisk notat (udleveret med dagsordenen) Notatet er omarbejdet til et debatindlæg i Kulturmonitor 

(d. 24.9.20.) – her plæderes bl.a. for at nedsætte et uvildigt ekspertudvalg til udredningen.  

Beslutning: Formandens fremlæggelse blev taget til efterretning. Formanden fremsender sin liste over 

kandidater til udvalget – og opfordrede til at sende evt. andre kandidater til formanden. (vedlagt) 

 

5. Museum 2030 - status 

Baggrund: Museum 2030 blev igangsat ved årsskiftet. Konsulenthus Emerging havde udarbejdet 

arbejdsproces og sat milepæle. Skribent til omverdens-analysen, Planscape, var fundet, hvorefter vi pga. 

Corona måtte lukke for projektet. Projektleder Dorthe Hammerich fremlagde status hvorefter næstformændene 

Berit Anne Larsen, Bo Skaarup og medlem af styregruppen for projektet, Anja Olsen, gav korte kommentarer til 

udkastet til omverdens-analysen. Udkastet til analysen blev godt modtaget. Egentlig behandling kræver dog at 

bestyrelsen mødes til en mere indgående workshop (som forventeligt finder sted i forbindelse med 

bestyrelsesmødet d. 3. december, hvor punktet vil udgøre størstedelen af bestyrelsesmødet.  

Beslutning: Redegørelserne blev taget til efterretning, og det besluttedes, at omverdens-analysen i sin 

nuværende (og for lange) form fremsendes til bestyrelse og at en revision vil foreligge inden det kommende 

møde.   

 

6. ODM’s medlem af Dansk Erhverv (DE)  

Baggrund: Medlemskabet er afhængigt af lønsum (og for ODM er prisen ca. 14.000 kr. årligt.) Direktøren var 

d. 2.9 til møde i DE sammen med andre af kulturens brancheorganisationer. Tanken er at samle ”Kulturens 

netværk” for interesseorganisationer med det formål at give kulturen en stemme i den ”store” primært 

erhvervsøkonomiske politiske debat. Tesen er, at nok er kulturens mange stemmer synlige, men fylder ikke i 

den politiske bevidsthed. Tanken er at tale kulturens rammer og vilkår op - ikke at gå efter fælles holdninger til 

fagspecifikke dagsordener, Næste møde er d. 25.11 – hvor en plan for netværkets arbejde vil foreligge.  

Beslutning: Redegørelsen fra direktøren blev taget til efterretning 

 

7. Vedr. krænkende adfærd i museumsverdenen 

Baggrund: Den igangværende debat om krænkende adfærd vil nå museumsverdenen, hvorfor ODM bør være 

forberedt. Opgaven at sikre mod krænkende adfærd er museernes eget ansvar, men ODM bør kunne meddele 

medlemmerne en række anbefalinger, evt. med udgangspunkt i andre branchers arbejde. 

Beslutning: Der blev nedsat et hurtigt arbejdende ad-hoc udvalg: Bo Skaarup, Berit 

Anne Larsen og direktøren, der til næste møde (eller før) fremsender en række 

anbefalinger til bestyrelsens godkendelse – før publicering til ODM’s medlemmer.  

 

8. Vederlag til billedkunstnere 

Baggrund: Anne-Mette Villumsen, der for ODM har ført samtalerne med BKF (Billedkunstnernes Forbund), 

redegjorde for den frivillige minimumsvederlagsordning, som blev offentliggjort primo september – og med en 

vis usikkerhed vedr. de mange aktørers reaktion og pressens bevågenhed. I ODM var kunstsektionen i spil i 

forhold til pressens spørgsmål. Sagen er alt overvejende positivt landet.  

Beslutning: Redegørelsen blev tages til efterretning 
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9. National handleplan for bevaring af kulturarven (fast punkt)  

Baggrund: Jesper Stub skrev på opfordring fra SLKS en handleplan for ”Videnopsamling og vidensdeling 

mellem museerne på vej mod en koordineret bevaringsplan for kulturarven på statslige og statsanerkendte 

museer”. Jesper Stub Johnsen redegjorde kort for historik og status, hvor der aktuelt er taget kontakt til SLKS 

efter forårets og sommerens stilstand pga. Corona. 

Beslutning: Redegørelsen blev taget til efterretning. 

 

10. Forskningsudvalget (fast punkt)  

Baggrund: Formand for udvalget, Jesper Stub Johnsen redegjorde kort for udvalgets historik. Der har ikke 

været afholdt møde i udvalget siden sidst.  

Beslutning: Redegørelsen blev taget til efterretning. 

 

11. Arkæologisk Udvalg (fast punkt)  

Baggrund: Direktøren redegjorde kort for udvalget arbejde. Der har ikke været møde i udvalget.  

Beslutning: Redegørelsen blev taget til efterretning. 

 

12. Udvalg vedr. turisme- og oplevelsesøkonomisk strategi (fast punkt) 

Baggrund: Julie Bouchet redegjorde kort for, at udvalget er reorganiseret med Julie Bouchet og Andreas Bonde 

Hansen (Professionshøjskolen Absalon) som formænd. Der er aftalt møde i Viborg d. 2.11 for reorganisering og 

politikudvikling på området.  

Beslutning: Redegørelsen blev taget til efterretning 

 

13. Kalender 2020   

Kalenderen for det kommende år blev gennemgået 

 

14. Evt.  

Direktøren orienterede under evt. flg.:  

 

a Museernes samarbejde med DR  

Formand og direktør har været til møde med Direktør, DR Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen, for at 

aftale praksis for en mødemodel, hvor museer og DR mødes for udveksling af oplagte programideer og 

samarbejde i øvrigt. Siden har DR ved ledende medarbejdere besøgt ODM – og her forsøgt udviklet et 

mødekoncept for et møde i DR-Århus og i DR-København. Tanken er at samles om fælles projekter og for 

hinanden pitche gode ideer og kommende satsninger. Møderne overvejes afholdt som ”gå hjem-møde” for 

direktør-kredsen.  

 

b projekt Green Attractions  

I nedlukningsperioden i foråret blev ODM kontaktet af HORESTA, om deltagelse i udvikling af et 

bæredygtighedskoncept, kaldet Green Attractions – et koncept som er velafprøvet i hotel-regi som Green Key. 

Der er opnået midler (1,5 mio.kr.) fra Innovationsfonden – og indkaldt til møde i styregruppen d. 23.10. 

nærmere på næste møde.  

 

c Sagen vedr. Arbejdsmarkedets Feriefond (AF)  

En række kommuner – og enkelte selvejende institutioner - betalte i sin tid midler tilbage til AF med dekort, 

samtidig med at der samtidig på ODM’s foranledning pågik forhandlinger om helt at fjerne tilbagebetalingen. 

Sagen endte med, at låntagerne skulle betale 10% af ”lånene” tilbage – se tidligere referater. De som har 

indbetalt det fulde beløb, minus dekort, vil nu ligestilles med de øvrige låntagere, hvilket forekommer ganske 

rimeligt. Direktøren har talt med Bornholms borgmester og tilbudt, at ODM vil være behjælpelig i det 

kommende forløb.  

 

d. Museumsforlag  

En forlagsperson har henvendt sig til ODM og forespurgt om at samarbejde om at lave et museumsforlag. 

Projektet involverer en del økonomi, som vedkommende er villig til at skyde i projektet. Formandskabet 

arbejder videre med sagen.  

 

  

 

http://www.dkmuseer.dk/content/bestyrelse

