Museumsforum Syddanmark
Referat af bestyrelsesmøde 17. januar 2019 kl.10-12 på Museerne i Fredericia.
Deltagere: Mette Thybo, Karsten Merrald Sørensen, Mette Søvsø, Johan Møhlenfeldt Jensen og Lise Ræder
Knudsen (ref.)
Fraværende: Bo Ejstrud, Sara Staunsager (barselsorlov)

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 30. oktober 2018 på Konserveringscenter Vejle
Referatet blev godkendt,
Kommentar: Da der ikke er nogen suppleant, vedbliver vi at sende referater til Sara, selvom hun er
på barsel. Så har hun materialet, når hun er tilbage.
2. Status på fælles folder ved Mette Thybo.
Folder blev afleveret til Naturama med 90 i hver kasse. Mette har sørget for distribution til alle
medlemmerne med fragtmand. Bordet rundt vedr. reaktioner på folderen: Meget positivt og er
håndafleveret til politikere, erhvervsorganisationer og andre. Mette har afleveret personligt til
Stephanie Lose og Alex Ahrendtsen.
3. Gennemgang af vores vedtægter. Karsten: Som vedtægterne er nu, kan de ikke indeholde, at vi
sætter gang i projekter – men de kan ændres. Med den aktuelle situation, hvor der i går er
meddelt, at regeringen ønsker at nedlægge regionerne, er der nok en del andre punkter i
vedtægterne, som bør ændres, da kontakten til regionen er et af hovedformålene i vedtægterne.
På generalforsamlingen vil vi lægge op til diskussion af foreningens fortsatte eksistensberettigelse
og fremadrettede formål, men da der ikke forventes en afklaring vedr. regionerne inden
generalforsamlingen, vil vi ikke forberede vedtægtsændringer nu.
4. Næste generalforsamling og temadag d. 18. marts 2019, Sønderskov Slot
Mette Thybo har fået tilsagn om oplæg fra regionsformand Stephanie Lose og KL’s formand for
Kultur-, Erhverv- og Planudvalget Leon Sebbelin.
Program
09.30 Kaffe og rundstykker
10.00 Velkomst ved formand Mette Thybo
10.05 Regionrådsformand og formand for Danske Regioner Stephanie Lose
Mine visioner for kulturen og museumsområdet fremadrettet med regionalt perspektiv
10.45 Leon Sebbelin, Kommunernes Landsforening.
Mine visioner for kulturen og museumsområdet fremadrettet med kommunalt perspektiv.
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11.30 Generalforsamling.
Beretning ved Mette Thybo suppleret af Karsten Merrald Sørensen, som fortæller om det nye peer
review tidsskrift Tings Tale, og Forskerforum. Husk annoncering af temadag.
Oplæg 5-10 min ved Johan – ønsker til foreningen fremadrettet? Formål efter evt. nedlæggelse af
regionerne?
12.30 Frokost
13.30 Tema – evt. betydningsvurdering af museumsgenstande og værker.
14.30 Rundvisning på Sønderskov Slot
5. Workshop/kursus
Vi har planlagt en Workshop/kursus i at beregne museernes generering af økonomi jf. Koldinghus
og Trapholt, samt Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
Karsten har kontakt til økonom med forskningskompetencer, som skal sikre kvaliteten af
statistikken i metoden før vi udbyder workshoppen.
Bo bestemmer dato for workshop i september, Mette Søvsø lægger lokaler til på Sydvestjyske
Museer – nok på Ribes Vikinger. Mette Thybo sender invitation ud, når planerne er klar.
6. Information til Museumsforum Syddanmark medlemmer
Mette Thybo: Sende ”Reservér dagen” mail ud vedr. generalforsamling og temadag + information
om hjemmesiden og referater lægges ind der. Efter vinterferien sendes den endelige invitation til
generalforsamlingen ud
7. Økonomi
Status 2018: Udgifter på ca. 17.000 kr for generalforsamling, ca.70.000 kr på foldere og 20.000 kr
på Tings Tale. Formue herefter: ca. 29.000 kr.
8. Evt.
Referater
Lise kigger referater fra sidste to møder igennem og sender til Karsten, som begynder at lægge dem
på hjemmesiden.
Forespørgsel:
Formanden har fået en forespørgsel om medlemskab fra et udstillingssted, som ikke er et
statsanerkendt museum eller et konserveringscenter. Vedtægterne åbner i øjeblikket ikke mulighed
for dette, men muligheden bør diskuteres fremadrettet.
Næste møde:
4. april kl.10-12 i Assens.

Huskepunkter:
Jf. vedtægterne kan alle 7 bestyrelsesmedlemmer udskiftes ved valget hver 4. år. Ville det være
bedre ved en vedtægtsændring at have valg hver 2. år til halvdelen af pladserne?
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Mette tager kontakt til Brandts og Langelands Museum efter at kampskriftet er udsendt for at
tilbyde dem at være med i foreningen.
Referat fra møde 30. oktober: Bo kontakter Vikingeskibsmuseet i Roskilde vedr. workshop –
kontakten afventer om vi gennemfører workshoppen.
Når Tings Tale udkommer, udsender vi mail til medlemmerne og fortæller, hvordan man kan blive
redaktør og ambassadør for Tings Tale.
På generalforsamlingen beder vi de enkelte steder om at melde mailadresser ind.
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