REFERAT
Kulturstyrelsen
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 3373 3373
Telefax 3391 7741
post@kulturstyrelsen.dk
www.kulturstyrelsen.dk

Den 19. juni 2014

Referat af møde i Museumsudvalget for Naturhistorie
Den 13. maj 2014 kl. 13.00–14.30

Deltagere:
Fra Museumsudvalget for Naturhistorie:
Bo Skaarup (formand), Tove Damholt, Mette Elstrup Steeman, Hanne Strager,
Fraværende: Jesper Lier Boldsen, afbud fra Lasse Fast Jensen
Fra Kulturstyrelsen: Kontorchef Ole Winther (sidste del af mødet) og Hans-Henrik
Landert (referent)

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 27. januar 2014. Referatet
blev godkendt.
3. Drøftelse af udkast til forretningsorden. Forretningsordenen blev
godkendt med en tilføjelse til pkt. 4: ”Kulturstyrelsen sender udkast til
referat til formandens godkendelse senest 14 dage efter mødets afholdelse”.
4. Valg af ny næstformand. Tove Damholt blev valgt til ny næstformand.

5. Orientering fra formanden, herunder beretning fra seneste møde i Det Strategiske Panel. Museumsudvalget for Naturhistorie var
ikke repræsenteret ved mødet den 17. marts 2014 i Det Strategiske
Panel. Sekretæren sender referatet fra panelmødet til udvalgets medlemmer sammen med referatet fra udvalgsmødet (vedlagt)
Tove Damholt orienterede om udviklingen af registreringssystemet
Specify og om en ansøgning fra de statsanerkendte naturhistoriske museer om puljemidler til formålet.
Tove Damholt orienterede om danekræ-forvaltningen, og konstaterede,
at der er behov for en administrativ vejledning på området, der bør udarbejdes af Statens Naturhistoriske Museum. Mette Steeman uddybede,
og nævnede, at der f.eks. er tvivl om, om hvem der betaler for præparation af danekræ - desuden er der meget lang sagsbehandlingstid i
Danekræudvalget. Mette Steeman og Hanne Stager vil gå i dialog med
SNM om danekræ-forvaltningen. Status tages op på næste udvalgsmøde.
6. Orientering fra Kulturstyrelsen. Ole Winther orienterede om opgaven med at redefinere hovedmuseumsopgaverne, foranlediget af museumsudredningen. Der er nedsat arbejdsgrupper svarende til de tre museumskategorier. Arbejdsgrupperne er sammensat efter indstilling fra
ODM. Tove Damholt spurgte i den forbindelse til museumsudvalgenes
opgaver og hvordan udvalgene inddrages i arbejdet. Ole Winther oplyste, at Kulturstyrelsen har valgt at lade ODM udpege repræsentanterne
til de aktuelle arbejdsgrupper, derfor er museumsudvalgene ikke inddraget i arbejdet med hovedmuseumsfunktionerne.
Ole Winther orienterede om kulturministerens Børn- og unge kulturstrategier, som er et af ministerens kulturpolitiske fokusområder. Strategien er tre-ledet,og forholder sig til børn i dagtilbudsalderen, børn i
grundskole-alderen og til de unge.
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Temaet for Kulturstyrelsens årsmøde er ”Fremtidens kulturbrugere og
det digitale”, og årsmødet følger dermed op på ministerens initiativ på
børn og unge-området. Årsmødets anden dag tilrettelægges i faglige
sessioner. Museums-sessionen vil have fokus på styring og kvalitet på
museumsområdet under indtryk af Rigsrevisionens kritiske rapport om
bevaring af kulturarven.

7. Punkter fra udvalget til Det Strategiske Panel.
Udvalget konstaterede, at Det Strategiske Panel har besluttet, at arbejde med udvikling af museernes samfundsmæssige rolle muligvis med et
særligt fokus på undervisning, børn og unge. Hanne Strager bemærkede hertil, at panelet bør sigte på museernes brede samfundsmæssige
rolle og undlade et særligt fokus på børn og skoler, som hun fandt for
snævert. Mette Steeman så gerne et øget fokus på samlingerne betydning i et samfundsmæssigt perspektiv. Bo Skaarup forventede, at undervisningsperspektivet nok vil være aktuelt for panelets arbejde flere
år frem.
Formand Bo Skaarup tager synspunkter fra udvalget med til det næste
møder i Det Strategiske Panel, der finder sted den 24. september 2014
8. Drøftelse af hensigtsmæssigt kommunikationsniveau i udvalget.
Udskudt til næste møde
9. Fastsættelse af datoer for udvalgets kommende møder i 2014.

Næste møde afholdes senest i uge 44 i forbindelse med 2. puljeuddeling i 2014. Formanden træffer aftale med sekretæren, hvorvidt der er
behov for et udvalgsmøde forinden.
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