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Mødedeltagere:
Mads Thagaard Runge (MTR), Lutz Klassen (LK), Kristoffer Buch Pedersen
(KBP), Morten Søvsø (MS), Torben Birk Sarauw (TBS), Rune Iversen (RI),
Lene B. Frandsen (LBF) og Lasse Sørensen (LS) samt Dorte Veien
Christiansen (DVC), Hoda el-Sharnouby (HES) (DVC) og Thomas Roland
(TRO). Lisbeth Gernager og Mads Drevs deltog i forbindelse med pkt. 4

DAGSORDEN
1. Velkomst og godkendelse af referat fra sidste møde v/MTR
Godkendt.
2. Orientering fra styrelsen v/DVC
- Den nye Bekendtgørelse for Museer m.v. (bl.a. med de nye retningslinjer for
revision af regnskaber for den bygherrebetalte arkæologi) træder i kraft fra 5.
marts 2021. Styrelsen vil udsende en orientering til museerne.
- Rigsrevisionen har indstillet til Statsrevisorerne, at det igangværende sag
vedr. revision af styrelsens administration af den bygherrebetalte arkæologi
(jf. beretning fra 2018) lukkes, da den finder, at de tiltag styrelsen og
museerne har foretaget for at afhjælpe de påpegede kritikpunkter, er
tilfredsstillende. Statsrevisorerne træffer afgørelse 19. marts.
- På baggrund af henvendelser fra en række museer vedr. de reviderede
kvalitetskrav, har SLKS afholdt et møde med ODM. Styrelsen vil indkalde til
et møde efter påske med alle museer [mødet nu fastlagt til 21. april 2021]
3. Orientering fra museerne og universitet v/AAG
Intet nyt at meddele.
4. Vurdering af indkomne ansøgninger til dyrkningspuljen
Der var indkommet 18 ansøgninger til puljen med et samlet ansøgt beløb på
ca. 7,7 mio. Alle ansøgninger blev gennemgået og 11 lokaliteter udpeget til
støtte med samlet set ca. 3 mio.
SLKS vil udsende besked til alle ansøgere – tilskuddene kan dog først frigives
i næste kvartal (pr. 1. april 2021).

Side 2

5. Evt.
- DVC spurgte til fremtidig mødeform, og der var generel stemning for, at et
par møder blev afholdt fysisk, når det var muligt, og at vi i forlængelse af
dette kunne drøfte den fremtidige form på møderne. En enkelt gav udtryk for,
at fysiske møder var at foretrække, mens de øvrige gav udtryk for at det
kunne være halvt af hver.

Næste møde 6. maj
Foreløbige punkter:
* Planlægning af Årsmøde(?)
* Temadrøftelse 2 af 4:
- Forskning, del 2: BFI-systemet, Pure mv.
- Kvalitetskrav til marin arkæologi
* Håndtering af (genstands-)fund fra sø og hav v/Kasper Skaarup Sparvath

Kommende møder i 2021:
2. september
2. december
AAG - Årshjul 2021
– Fastlægning af årshjul (fokusområder
for årets temadrøftelser)
Temadrøftelse 1 af 4:
- Forskning, del 1:
Naturvidenskabsdatabase
(vidensdeling/udnyttelse af data er del
af kvalitetskrav vedr. forskning)
- Orientering om SLKS’s konkrete
opfølgningsplaner
- Dyrkningspuljen (materiale
fremsendes til AAG senest 20/2)
- Planlægning af Årsmøde(?)
Temadrøftelse 2 af 4:
- Forskning, del 2: BFI-systemet, Pure
mv.
- Kvalitetskrav til marin arkæologi
- Evaluering af dyrkningspuljen
Temadrøftelse 3 af 4:
- Administration: Museumssamarbejder; de arkæologiske
strategiers implementering
- Årsafslutning
Temadrøftelse 4 af 4:
- Formidling: Formidling/Kulturarven
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