Museumsforum Syddanmark
Referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2018 på Naturama
Deltagere: Mette Thybo, Bo Ejstrud, Karsten Merrald Sørensen, Lise Ræder Knudsen (ref.)
Fraværende: Sara Staunsager, Mette Søvsø og Johan Møhlenfeldt Jensen

1. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen konstituerede sig med følgende sammensætning:
Formand: Mette Thybo, næstformand: Lise Ræder Knudsen, kasserer: Bo Ejstrud.
Vedtægter bl.a. i fh.t. valg af bestyrelse blev diskuteret. Vedtægter bør revideres på næste
generalforsamling – tages op kommende møde.
2. Opfølgning på generalforsamlingen
Idé: EU-projekt om autenticitet. Karsten: Kan projekter af denne type indeholdes i vores
vedtægter?
3. Status på fælles folder ved Bo
a. Beslutning af det videre forløb. Bilag 1.
Bo sender aktuel tekst til bestyrelsen. Der mangler 1. side for at have de nødvendige 24
sider. Husk det er ikke rettet imod fagfolk, men især imod politikere.
Der mangler interview med spørgsmål til Vardes borgmester – måske bør det være en
anden, vi interviewer?
Herefter gennemgang af det foreløbige manuskript. Der aftaltes følgende:
s.3: Mette laver forslag til introtekst.
s.6-7: Bo kontakter Trapholt i stedet for Koldinghus.
s. 8-9: Interview med borgmester Buhl, Varde. Mangler friske idéer til relevante spørgsmål..
Spørgsmål: Hvad ønsker kommunerne sig fra deres museer?
s.10-11: Mangler bundtekst – Mette skriver forslag.
s. 14-15 Karsten gennemgår og skriver forslag – konsulterer Sara for tilgang til den
kunstfaglige forskning.
s. 16-17: Bo kan evt. kontakte Sammus – Sammenslutningen af museumsforeninger.
www.sammus.dk for interview- kommentarer.
s. 23-24: Mette dobbelttjekker medlemmer.
Mette: Esben Hedegaard vil gerne læse det hele igennem inden trykning.
4. Hvad skal vi fokusere på resten af året?
At få magasinet ud evt. sørge for at det afleveres det til de forskellige politikere
Næste generalforsamling
a. Tema: Oplægsholdere: Leon Sebbelin KL, Stephanie Loose, Region Syddanmark – Mette
kontakter dem.

Workshop/kursus i at beregne museernes generering af økonomi jf. Koldinghus og
Trapholt, samt Vikingeskibsmuseet i Roskilde – Bo kontakter sidstnævnte.
b. Hvor: Sønderskov Slot
c. Hvornår: 14. marts 2018 kl. 10-15
5. Evt.
Næste møder:
25. oktober kl.10-12 på Konserveringscentret i Vejle – med planlægning af temamøde.
17. januar kl.10-12 planlægning af temamøde og gennemgang af vedtægter.
Da vi manglede Sara, Mette og Johan er de kontaktet for sikre, at de kan de nævnte dage.

