Museumsforum Syddanmark
Referat af bestyrelsesmøde 30. oktober 2018 kl.13-15 på Konserveringscenter Vejle
Deltagere: Mette Thybo, Bo Ejstrud, Karsten Merrald Sørensen, Sara Staunsager, Mette Søvsø, Johan
Møhlenfeldt Jensen og Lise Ræder Knudsen (ref.)

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2018 på Naturama
Kommentar: Johan var ikke fraværende, da han ved en fejl ikke var blevet inviteret.
2. Status på fælles folder ved Bo. Hvad er næste skridt? Hvordan distribuerer vi magasinet?
Stig fra Outsource.dk har valgt billederne, der er således ikke billeder fra alle, men de er udvalgt
efter at passe i sammenhængen.
Oprindeligt var det aftalt at trykke 1.000 stk, ved 1.500 stk vil prisen blive 5.244 kr inkl. ekstra tykt
omslag. Ved 2.000 stk vil prisen være 5.700 kr inkl. ekstra tykt omslag.
Bestyrelsen giver Bo kompetence til at afgøre, hvor mange det er hensigtsmæssigt at trykke.
Distribution og presseomtale af kampskriftet skal koordineres, så museerne har mulighed for at
aflevere publikationen til politikere, bestyrelse og andre samtidig eller lidt før presseomtale.
Der afsættes 14 dage fra museernes modtagelse af kampskriftet og til udsendelse til pressen.
I følgebrev til museerne beskrives retningslinjer for fordelingen af skriftet.
Mette Thybo afleverer personligt til regionsformand Stephanie Lose.
Stor ros til Bo for et kæmpearbejde!
3. Opfølgning på sidste års generalforsamlingen. EU-projekt om autenticitet. Karsten: Kan projekter
af denne type indeholdes i vores vedtægter?
Karsten: Vores vedtægter kan egentlig ikke indeholde et sådant projekt – men vi kan godt være
igangsættere.
Det aftaltes, at der på generalforsamlingen indbydes til en workshop, hvor interesserede museer
kan deltage. Lise, Mette Søvsø og Karsten er tovholdere på dette projekt. Lise indkalder til møde for
tovholderne. Tages op på næste bestyrelsesmøde igen.
4. Næste generalforsamling
a. Status på oplægsholdere: Leon Sebbelin KL, Stephanie Loose, Region Syddanmark
Mette Thybo har fået aftale om, at Stephanie Lose (SL), regionsformand og Leon Sebbelin (LS),
kulturudvalgsformand KL kan deltage i generalforsamling og temadag den 18. marts 2018 på
Sønderskov. Mette Thybo tager evt. kontakt til kulturordførerne for S og DF: Mogens Jensen og
Alex Ahrendtsen. Mette Thybo vil fastlægge dagens tema med SL og LS.
Mette Thybo får dagsorden for temamøde og generalforsamling på plads.
Invitation skal sendes i god tid og gerne på mail med: Att: følgende grupper, så det sikres at alle
relevante medarbejdere får invitationen.
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Mette tager kontakt til Brandts og Langelands Museum efter at kampskriftet er udsendt for at få
dem med i foreningen.
5. Workshop/kursus i at beregne museernes generering af økonomi jf. Koldinghus og Trapholt, samt
Vikingeskibsmuseet i Roskilde – Bo kontakter sidstnævnte.
Bo: Det er et regneark, som er enkelt og nyttigt især for museernes økonomifolk + evt.
kommunikationsarbejder. Eksempelvis viser udregningen at Museet på Sønderskov genererer en
indtægt for moms, skatter og afgifter på 3,6 millioner kroner – præcis samme beløb, som museet
modtager fra kommunen.
Bo bestemmer dato for workshop, Mette Søvsø lægger lokaler til på Sydvestjyske Museers
Ribemagasin. Mette Thybo sender invitation ud – men i separat mail.

6. Evt.
Næste møde:
17. januar kl.10-12 i Fredericia med planlægning af temamøde og gennemgang af vedtægter.
4. april kl.10-12 i Assens.
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