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Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie 

26. september 2013 kl. 14.00-16.00 

 

Mødedeltagere: 

Fra Museumsudvalget for Kunsthistorie: Sine Kildeberg, Jan Gorm Madsen, Annette 

Johansen og Thomas Lederballe 

 

Fra Kulturstyrelsen: Karen M. Olsen (referent) 

 

Afbud fra: Jacob Wamberg, Anne-Mette Villumsen og Claus Hagedorn-Olsen 

 

Referat 

 

1. Kort præsentationsrunde 

De tilstedeværende præsenterede sig bordet rundt 

 

2. Udvalgets opgaver og arbejdsgange, herunder samarbejdet med Det 

Strategiske Panel 

Karen M. Olsen gennemgik museumsudvalgets opgaver, som de står beskrevet 

i Bekendtgørelsen om rådgivning af Kulturstyrelsen på museumsområdet (BEK 

nr. 408/2013) samt orienterede om nært forestående opgaver omkring ud-

møntning af midler i 2014 og musealbehandling af Statens Kunstfonds indkøbte 

værker. 

Sine Kildeberg nævnte, at udvalget kan byde ind med dagsordenpunkter til Det 

Strategiske Panel, og det blev besluttet, at evt. punkter hertil skal være et fast 

punkt på udvalgets dagsorden. Udvalget drøftede rammerne for at diskutere og 

behandle aktuelle museumsfaglige eller specifikt kunstmuseale problemstillin-

ger i udvalget. 
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Der var enighed i udvalget om at udfærdige en forretningsorden, hvori udval-

gets arbejdsgange, mødefrekvens mm. formuleres. Sine Kildeberg sender et 

udkast til Karen M. Olsen, der rundsender til hele udvalgets kommentarer. 

Beslutningen om, hvorvidt der skal vælges en næstformand i udvalget, tages 

op på udvalgets næste møde, hvor der forhåbentlig er flere medlemmer til ste-

de. 

 

3. Beretning fra formandens møde i panelet 

Sine Kildeberg orienterede om formiddagens møde i Det Strategiske Panel, hvor 

panelet, på baggrund af referat fra fagsessionen på Kulturstyrelsens Årsmøde 

og et oplæg fra panelets formand, kom frem til to hovedtemaer for de kom-

mende møders drøftelser: Museernes samfundsmæssige rolle og Museerne i 

forhold til børn og unge, undervisning og den nye skolereform. 

Det øvrige udvalg savnede anbefalinger fra museumsudredningens konklusioner 

så som Professionalisering og Internationalisering. 

 

4. Drøftelse af input fra årsmødet 

Udvalget drøftede input fra kolleger på fagsessionen på Kulturstyrelsens Års-

møde d. 10. september 2013, og besluttede at betragte det som et arbejdspa-

pir og inspirationskatalog, som de løbende kan vende tilbage til på kommende 

møder.  

 

5. Drøftelse af strategiske udfordringer på de enkelte fagområder 

Punktet flyttes til næste møde 

 

6. Eventuelt 

Karen M. Olsen uddelte et overdragelsesnotat med tilhørende bilag fra det tidli-

gere Kunsthistorisk Faglige Råds medlemmer. Notatet bliver sendt til de ud-

valgsmedlemmer, der ikke var til stede, og en drøftelse af indholdet vil komme 

på dagsorden på næstfølgende møde. 

Udvalgsmedlemmerne spurgte til dækning af transportudgifter mm. Kultursty-

relsen dækker transport til og fra møder samt overnatning, hvis der holdes mø-

der over flere dage i træk. Derudover deltager udvalgsmedlemmerne i Kultur-

styrelsens Årsmøde uden beregning. 

 

 

 

 

 

 

 

 


