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http://www.icomdenmark.dk

Årsberetning for ICOM Danmark – 2015-2016
Årsberetningen dækker perioden fra ICOM Danmarks generalforsamling på Odense Bys
Museer den 5. maj 2015 til generalforsamling på Ragnarock i Roskilde den 23. maj 2016.
I Roskilde fremlægges årsberetningen til godkendelse.
Bestyrelsen
Søren la Cour Jensen, Industrimuseet Frederiks Værk (formand), Joachim Meyer, Davids
Samling (kasserer), Mille Gabriel, Nationalmuseet (sekretær), Lars Nørbach,
Nordjyllands Historiske Museum, Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle,
Pernille Hjort, Statens Naturhistoriske Museum, Vinnie Nørskov, Antikmuseet.
Suppleanter
Dorthe Aggerholm, Skagens Kunstmuseer, Tine Bagh, Glyptoteket
Medlemmer
Medlemstallet har i en årrække ligget ganske stabilt. Dog med en jævn og konstant
tilgang af medlemmer.
2015:

2014:

Ordinære medlemmer:

1004

1035

Pensionerede medlemmer:

317

275

Studentermedlemmer:

37

23

Institutionelle medlemmer:

57/306

57

Bestyrelsen har igen i år indstillet langt de fleste af ansøgerne til medlemskab. Hvis der
har været tvivl om, hvorvidt en ansøger har været berettiget til medlemskab ud fra de
kriterie, der er bestemt af ICOM Danmarks vedtægter, er ansøgningen blevet behandlet
af ICOM Danmarks bestyrelse på først komne bestyrelsesmøde.
ICOM Danmark afventer stadig en tilbagemelding fra ICOM om muligheden for at
indmelde sig som hhv. Associated og Supporting medlem. Det er muligt, at der vil
komme klarhed over dette på General Konferencen i Milano i juli 2016.

Chair: Søren la Cour Jensen
Industrimuseet Frederiks Værk
Torvet 1
DK – 3300 Frederiksværk
Phone +45 2876 0343
slc@indmus.dk

Secretary: Mille Gabriel
Etnografisk Samling, Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
DK-1220 København K
Phone + 45 33473210 Fax +45 33473322
mille.gabriel@natmus.dk

Museumstjenesten
Sjørupvej 1, Lysgaard
DK-8800 Viborg
Tel +45 8666 7666
Fax +45 8666 7611
mtj@museumstjenesten.com

Årskontingent for personligt medlemskab
625 kr. – ordinære medlemmer
360 kr. – pensionister
360 kr. – studerende
Årskontingent for Institutionelt medlemskab
(kontingentet afhænger af driftsbudget):
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe

1:
2:
3:
4:
5:
6:

(driftsbudget
(driftsbudget
(driftsbudget
(driftsbudget
(driftsbudget
(driftsbudget

op til 225.000): 2.307 kr. (3 kort)
op til 750.000): 2.792 kr. (4 kort)
op til 7.500.000): 4.084 kr. (5 kort)
op til 37.500.000): 4.745 kr. (6 kort)
op til 75.000.000): 5.362 kr. (7 kort)
over 75.000.000): 6.489 kr. (8 kort)

Nordiske og internationale møder
Paris - 2015
I juni 2015 deltog formanden i Advisory Board mødet og ICOM Generalforsamling i Paris.
På mødet blev det bl.a. besluttet at give værtsskabet for afholdelse af
Generalkonferencen i 2019 til Kyoto i Japan.
I tilknytning til mødet blev der afholdt et møde i ICOMs DRTF (Disaster Relief Task
Force), hvor formanden er medlem. Her blev der bl.a. orienteret om situationen i Nepal
efter de voldsomme jordskælv i april og maj, 2015. ICOM DRTF har spillet en aktiv rolle i
forhold til dokumentation og rådgivning i Nepal og beset en række af de værst ramte
områder.
Der blev rapporteret fra den tragiske situation for kulturarven i de konflikt- og
krigshærgede områder i Syrien, Irak og Afghanistan og dette blev drøftet. I forbindelse
med en reception på Louvre blev den reviderede Red List for Irak præsenteret.

Nuuk - 2015
Som det blev præsenteret på generalforsamlingen i Odense i 2015, havde ICOM
Danmark fået støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen samt en række fonde til afholdelse af
et ICOM Nord møde og en ICOM museumskonference i Nuuk, Grønland. Målet var bl.a.
at styrke båndene til vores grønlandske og færøske medlemmer. Konferencen og ICOM
Nord mødet blev afholdt i Nuuk i dagene fra den 29. september til 3. oktober 2015. Mere
end 60 museumsfok var samlet i Nuuk, og der blev drøftet museumsforhold på Færøerne
og i Grønland og i Norden generelt samt afholdt etik-seminar. Dette var det første ICOM
arrangement i Grønland. På konferencen blev den nye oversættelse af ICOMs etiske
regler på grønlandsk præsenteret.
ICOMs præsident Hans-Martin Hinz deltog i hele konferencen og ICOM Nord mødet og
kunne sammen med de øvrige deltagere bekræfte, at hele arrangementet havde været
en stor succes og fuldt ud levet op til ICOMs væsen og formål.
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Berlin – 2015
I Paris blev der afholdt et fælles ICOM Nord og ICOM Tyskland møde, hvor kimen blev
lagt til en fælleskonference. Dette møde blev fulgt op i november med et møde i Berlin.
Her var alle ICOM Nord lande repræsenteret, og det blev besluttet at arbejde for en
fælles konference i 2017 i det sydlige Sverige.
Tampere - 2016
ICOM Nord mødet blev i år afholdt i Tampere i Finland. Hovedtemaet var
fælleskonferencen med ICOM Tyskland. Det blev besluttet, at konferencen bliver afholdt
i Dunkers Kulturhus i Helsingborg fra den 21. til den 23. september 2017. Der vil senere
blive informeret om konferencens tema og udsendt Call for Papers.
Ny ordning med Slots- og Kulturstyrelsen
ICOM Danmark har indgået en aftale med Slots- og Kulturstyrelsen om en ændring af
den måde, vi søger om og afregner godtgørelse ved administrative rejser. Aftalen
dækker en prøveperiode, der foreløbigt løber i 2016. Allerede nu har der været knaster i
ordningen. Aftalen skal evalueres og evt. revideres frem mod 2017.
Etiske regler
Der har været et stigende antal tilfælde, hvor auktionshuse har afholdt
vurderingsarrangementer på museer. Et samarbejde mellem et museum og et
auktionshus, der handler med kunst og antikviteter, kan udgøre et etisk dilemma, og
problematikken er specifikt nævnt i ICOMs etiske regler. ICOM Danmark har så vidt
muligt forsøgt at kontakte og gå i dialog med de enkelte museer, når vi er blevet
opmærksomme på disse arrangementer.
Da der er tale om en stigende tendens på de danske museer, og da der ofte viser sig
gråzoner i forhold til ICOMs etiske regler, har ICOM Danmark henvendt sig til ICOMs
Etiske Komité for at få klare retningslinjer. ICOMs Etiske Komité vil drøfte henvendelsen i
Milano til juli, og når vi har svar fra dem, vil vi udsende en skrivelse til alle medlemmer.
ICOM Danmark har udover seminaret i Nuuk også afholdt en etikworkshop i Danmark.
Under ledelse af Vinnie Nørskov blev der i januar afholdt et etikseminar og workshop for
Museum Sønderjylland for omkring 135 museumsansatte. Det var et godt og spændende
arrangement, der klart kan anbefales til alle museer landet over.
Facebook og hjemmesiden
Husk at holde jer opdateret på:
https://www.facebook.com/IcomDenmark/
http://icomdanmark.dk/
Vel mødt til generalforsamlingen mandag den 23. maj på Ragnarock
Søren la Cour Jensen
Formand ICOM Danmark, maj 2015
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