Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Referat af møde i Museumsfagrådet onsdag den 13. januar kl. 9.00 på
Sydvestsjællands Museum i Sorø.
Tilstedeværende: Kirsten Henriksen, Jan Steen Jakobsen, Jesper Knudsen, Ea Stevns Matzon,
Eskil Vagn Olsen, Mads Primdahl ( stedfortræder for Lisbeth Pedersen) og Charlotte Sabroe.
Fraværende med afbud: Sanne Kofoed Olsen.
Dagsorden.
1
Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt, men således at de ikke-specifikt kulturhistoriske
punkter blev behandlet først.
2.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 26. november 2009.
Referatet blev godkendt.

3.

Fællesmagasin.
Jan redegjorde for overvejelserne omkring moms ifm byggeriet af fællesmagasin.
På næste møde i Fællesmagasinets bestyrelse tages stilling til 4 indkaldte tilbud
byggeriet, hvortil der i alt er afsat 16. millioner kr.
Der var enighed om, at momsbeløbet burde disponeres mest mulig på anlæg og
mindst på den løbende drift. Samt at museerne får besked om, hvornår de skal
binde sig endegyldigt til størrelsen af de kommende driftsudgifter.

4.

Valg af rådsformand, m.m.
Eskil blev valgt som formand med akklamation og Jesper fortsætter som
sekretær.
Jesper giver Kultursekretariatet besked. Desuden aftaltes, at Eskil og Jesper ved
lejlighed får et møde med Eva Bendtsen fra Kultursekretariatet for at præsentere
den nye formand og vende aktuelle problemstillinger.

Som repræsentanter i forretningsudvalget for Skoletjenesten Vestsjælland blev
udpeget: for de kulturhistoriske museer: Rune Lundberg, Sydvestsjællands
Museum og for kunstmuseerne: Tine Seligmann, Museet for Samtidskunst i
Roskilde. Desuden blev udpeget Anneli Kunnoson, Holbæk Museum, til den ledige
plads for øvrige institutioner.
Ang. udpegning af repræsentant til repræsentantskabet for TV ØST var der af
ressourcemæssige årsager enighed om, at én repræsentant og én suppleant for
regionen burde være tilstrækkelig. Kirsten påtog sig at kontakte Palle Birk,
Næstved Museum, for at høre, om Kulturregion Storstrøm i den kommende
periode vil påtage sig repræsentationen, således at Kirsten kan være suppleant.

2A.

Museums-samarbejde: Coaching.
Da det har vist sig, at Center for Oplevelsesøkonomi alligevel ikke som bebudet,
har kunnet påtage sig at forestå en coach-dag for museumsledere og –
inspektører, blev det aftalt at Eskil kontakter Malene Rix for at høre om hun vil
forestå en coach session med museerne.
Stikord: Dilemmaet mellem lovbundne statsopgaver og oplevelsesøkonomiske
forventninger. Lederrollen, nuværende og fremtidige krav og forventninger fra
mange sider, krisehåndtering, udarbejdning og brug af interessent analyser,
internationale tendenser på området.
Der var enighed om at foreslå én af følgende datoer, alle på Holbæk Museum:
torsdag den 25.februar, tirsdag den 2. marts, eller onsdag den 10. marts,
Kulturregion Midt- og Vestsjælland har bevilliget 25.000 kr. til dette formål.

6.

Gensidig orientering.
Charlotte fortalte, at samlingen pakkes ned i løbet af marts måned ifm
igangsætning af nybyggeri og ombygning.
Odsherreds Kunstmuseum låner modernismen, Kalundborg Museum låner
Guldalderen og Sydvestsjællands Museum får Dalsgaard og andre Sorø relaterede
kunstnere deponeret hos sig. Der er stadig mulighed for yderligere
uddeponeringer, såfremt udstillingsforholdene er i orden.
Det er en forudsætning, at deponeringerne varer i hele byggeperioden.
På Kalundborg Museum forberedes udarbejdelsen af resultatkontrakt med
Kalundborg kommune.
Kulturgruppen har bevilliget 75.000 kr til ansættelse af en udviklingskonsulent ifm
påtænkte middelalderprojekter.
Der blev orienteret om sammenlægningen af de tre kulturhistoriske museer i
Randers og på Djursland: Kulturhistorisk Museum Randers, Djurslands
Museum/Dansk Fiskerimuseum i Norddjurs Kommune og Ebeltoft Museum i
Syddjurs Kommune.
Sammenlægningen indebærer i de kommende år en betragtelig forøgelse af de to
Djurs kommuners tilskud til museumsformål.

5.

Åmoseprojektet ”fra stenaldermand til tørvebisse” – blev udskudt til næste møde.

2.

Museums-samarbejde.
Torsdag den 14. januar afholder de kulturhistoriske museer møde med konsulent
Søren Carøe om at udarbejde en fælles vision for de kulturhistoriske museer i
Region Midt- og Vestsjælland. Visions-rapporten er bestilt af Kulturgruppen og
skal afleveres til den 1. april 2010.

7.

Evt.
Ea oplyste om et kommende møde med forretningsudvalget for Kalundborg
Museum.

8.

Næste Møde
Næste møde blev aftalt til torsdag den 15. april kl. 9.00 på Holbæk Museum.
Mødet sluttede kl. 12.25.
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