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19. december 2014

Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie
28. oktober 2014 kl. 9.30 – 10.30

Deltagere fra udvalget: Annette Johansen, Jacob Wamberg, Anne-Mette Villumsen, Claus Hagedorn-Olsen og Jan Gorm Madsen
Afbud: Sine Kildeberg og Thomas Lederballe
Deltagere fra Kulturstyrelsen: Ole Winther og Krestina Skirl

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde d. 13. maj 2014
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering fra formanden, herunder beretning fra seneste møde i Det
Strategiske Panel
Udvalgets konstituerede formand orienterede om punkter på Panelets seneste
møde. Udover punkterne i referatet fra Panelets møde (sendt til udvalget), orienterede formanden om, at formanden for det strategiske panel, Flemming
Just, har bedt om at blive fritaget for sit hverv. Styrelsen arbejder på at finde
ny formand.
4. Orientering fra styrelsen
Ole Winther orienterede om følgende:

post@kulturstyrelsen.dk
www.kulturstyrelsen.dk

Arbejdet med at implementere initiativerne i ministerens børne- og ungestrategier er i fuld gang, og der bliver til formålet opslået forskellige puljer, som
bl.a. vil kunne søges af museerne. Styrelsen orienterer alle museer via mail, så
snart puljerne er offentliggjort.
Anne Mette Rahbæk er fratrådt stillingen som direktør i Kulturstyrelsen, og nuværende områdedirektør Poul Bache er konstitueret direktør, indtil stillingen er
genbesat.
Der er ansat to nye vicedirektører, Carsten Topholt Larsen og Morten LautrupLarsen. Carsten Topholt Larsen kommer fra en stilling som koncern- og økonomichef i Økonomi- og Indenrigsministeriet, mens Morten Lautrup-Larsen kommer fra en stilling som leder af konsulentvirksomheden Green Light Advice.
Krestina Skirl orienterede om følgende:
Kulturstyrelsen har i september afsluttet et pilotprojekt med forskerbedømmelse af tre videnskabelige medarbejdere på museerne. De tre videnskabelige
medarbejderes forskningspublikationer blev vurderet af de nedsatte forskerpaneler inden for hhv. nyere tids kulturhistorie, arkæologi og kunsthistorie. Resultatet af forskerbedømmelserne var, at to af de tre medarbejderes forskningspublikationer blev vurderet til i omfang og kvalitet at svare til det, der forventes
af en person, der har gennemført et ph.d.- studie. De er dermed fremadrettet
berettiget til at søge midler hos KFU. På baggrund af pilotprojektet er ansøgningsskema og procedurer blevet tilrettet med henblik på de kommende ansøgningsrunder.
Til første ansøgningsrunde om forskerbedømmelse i efteråret 2014 forelå ingen
ansøgninger inden for kunsthistorie og nyere tids kulturhistorie, men udelukkende inden for arkæologi.
Museal behandling af Statens Kunstfonds værker er udskudt til foråret 2015.
5. Orientering om løbende bevillinger siden seneste møde
Der var ingen uddelte bevillinger.
6. Orientering om administrativt afgjorte bevillinger siden seneste møde
Der var ingen administrativt afgjorte bevillinger.
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7. Punkter fra udvalget til Det Strategiske Panel
Der var ingen forslag til punkter. Det blev besluttet i stedet at sende dagsorden
for næste møde i Panelet til kommentering i udvalget.
8. Dato for næste møde i udvalget
Næste ansøgningsbehandlingsmøde bliver formentlig i foråret 2015. Styrelsen
orienterer om nærmere dato, når denne foreligger.
9. Eventuelt
Krestina Skirl orienterede om, at Center for tværkulturelle og regionale studier
(ToRS) på Københavns Universitet planlægger at afholde et kursus i CrossCultural Heritage Studies (CCHS) i efteråret 2015, som skal være målrettet museumsansatte. I den forbindelse vil ToRS gerne invitere til et møde, hvor indholdet kan drøftes nærmere med repræsentanter for museerne. Som led heri
skal der udpeges en til to medlemmer fra hvert af styrelsens museumsudvalg,
som skal bidrage til at kvalificere kursets uddannelsesmoduler. Jan Gorm Madsen meldte sig til at deltage som repræsentant for Museumsudvalget for Kunsthistorie.
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