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Referat af ICOM Danmarks generalforsam-

ling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 

Sted: Møntergården, Odense Bys Museer 

 

Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov 

(formand), Mille Gabriel (sekretær), Joachim 

Meyer (kasserer), Søren la Cour Jensen, Lise 

Ræder Knudsen, Jan Steen Jacobsen, Tine 

Bagh (suppleant).  

 

DAGSORDEN 

 

1. Valg af dirigent 

Allan Risbo blev valgt som dirigent og 

konstaterede, at generalforsamlingen var 

indkaldt mindst fire uger før mødets 

afholdelse og dermed lovlig, samt at 

forsamlingen var beslutningsdygtig i forhold 

til vedtægternes krav om fremmøde. 

 

2. Årsrapport 

Formand for ICOM Danmark Vinnie Nørskov  

præsenterede derpå bestyrelsen, der i 

perioden 2014-2015 har bestået af Mille 

Gabriel (sekretær), Nationalmuseet, Jan Steen 

Jacobsen, Odsherreds kulturhistoriske 

Museum/Museum Odsherred, Lise Ræder 

Knudsen, Konserveringscentret i Vejle, 

Joachim Meyer (kasserer), Davids Samling, 

Vinnie Nørskov, Antikmuseet Århus 

Universitet (formand), Søren La Cour Jensen, 

Industrimuseet Frederiks Værk, Lars Nørbach, 

Nordjyllands Historiske Museum, Tora Ribers, 

Told og Skat Museet (suppleant), og Tine 

Bagh, Glyptoteket (suppleant).  

 

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb. 

 

Om medlemstallet blev det oplyst, at der i 

2014 endnu en gang har fundet en mindre 

stigning sted. Langt den største stigning ses 

blandt ordinære medlemmer, men i år også 

inden for studentermedlemsskaberne. 

Medlemstallet for ICOM Danmark var i 2014 

opgjort til: 1035 ordinære medlemmer, 275 

pensionist-medlemmer, 23 studenter og 57 

institutionelle medlemmer. 

 

Sidste år på Generalforsamlingen diskuterede 

vi muligheden for at tilbyde andre former for 

medlemsskaber til ikke-museumsansatte. Ved 

det årlige møde i Advisory Committee juni 

2014 blev problematikken fremlagt, og det 

blev oplyst, at der er iværksat en 

undersøgelse på området. Siden er den 

arbejdsgruppe, som vurderer ICOMs 

statutter og Rules and Regulations, gået i 

gang med at vurdere medlemskriterierne. 

ICOM Danmark afventer resultaterne, som 

fremlægges ved Advisorymødet i juni 2015.  

 

ICOM Danmark har i 2014 deltaget i en række 

internationale møder; Formand og Søren La 

Cour Jensen deltog i april i ICOM Nord-mødet 

i Oslo og i juni Advisorymødet i Paris.  

 

CIPEG, komitéen for Ægyptologi afholdt i 2014 

deres årsmøde i København. Mødet var ar-

rangeret af Tine Bagh, Ny Carlsberg Glyptotek.  

ICMS, komiteen for museumssikkerhed af-

holdt også deres årlige møde i København på 

Statens Museum for Kunst. Mødet var arran-

geret af Annette Hansen, Arken, Michael Han-

sen, SMK og Poul Hasbach fra Louisiana.  

ICOM Danmark udbød i 2014 et kursus om 

museumsetik i samarbejde med ODM. Kurset 

blev ikke afholdt på grund af manglende til-



slutning. Bestyrelsen vil i stedet arbejde for at 

tilbyde skræddersyede etikkurser til de enkel-

te institutioner. 

 

Formanden for Blue Shield, Søren La Cour 

Jensen, har i 2014 deltaget i generalforsam-

lingen i Rom. 

 

I 2014 har bestyrelsen også haft travlt med at 

planlægge det kommende ICOM Nord-møde, 

som ICOM Danmark er vært for. Såfremt den 

fornødne finansiering tilvejebringes afholdes 

mødet i Nuuk i forbindelse med årsmødet for 

den grønlandske museumsorganisation NU-

KAKA. For at øge muligheden for videndeling 

udbygges ICOM Nord-mødet med et seminar 

Culture Across Boundaries. Call for Papers er 

udsendt i april 2015.  

 

Til sidst kan nævnes, at ICOM Danmark i 2014 

har lanceret ny og mere dynamisk hjemme-

side. 

 

Årsberetningen blev godkendt af Generalfor-

samlingen og ligger på ICOM Danmarks 

hjemmeside: http://icomdanmark.dk/wp-

content/uploads/Årsberetning2014-15.pdf 

 

 

3. Aflæggelse af regnskab 2014, fremlæggel-

se af budget 2015 

ICOM Danmarks kasserer Joachim Meyer 

fremlagde det revisorgodkendte og -

underskrevne regnskab for 2014 til General-

forsamlingens godkendelse. Se regnskabet på: 

http://icomdanmark.dk/wp-

content/uploads/ICOM-regnskab-2014-

underskrevet.pdf 

 

Kassereren fremlagde herefter ICOM Dan-

marks budget for 2015. Det fremlagte budget 

tog udgangspunkt i 2014 kontingentsatser. 

Kassereren beskrev de forventede indtægter 

fra medlemskontingent og rejsetilskud. Endvi-

dere opregnedes de forventede udgiftsposter, 

herunder rejseudgifter til ICOM-Nord mødet i 

Nuuk og formandens deltagelse i Advi-

sorymødet i Paris i juni 2015. Her budgetteres 

i 2015 med et ekstraordinært underskud på 

25.000 kr. grundet ICOM Nord-mødet.  

Budgettet kan ses på:  

http://icomdanmark.dk/wp-

content/uploads/Budget-2015.pdf 

 

Generalforsamlingen godkendte budgettet. 

 

 

4. Kontingentfastsættelse for 2016 

ICOM Danmarks formand, Vinnie Nørskov 

fremlagde bestyrelsens forslag om at 

fastholde kontingenterne fra 2015. Forslaget 

blev vedtaget og dermed bliver 

kontingenterne pr. 1.1. 2016 følgende: 

 

Individuelt medlemskab 2016: 

 

625 kr. - ordinære medlemmer 

360 kr. – pensionister og studerende 

 

Institutionelt medlemskab 2015: 

Gruppe 1: op til 225.000 kr. 2.307 kr. 3 kort 

Gruppe 2:  op til 750.000 kr.  2.792 kr. 4 kort 

Gruppe 3:  op til 7,5 mio. kr. 4.084 kr.  5 kort 

Gruppe 4: op til 37,5 mio.kr. 4.745 kr. 6 kort  

Gruppe 5: op til 75 mio. kr. 5.352 kr. 7 kort 

Gruppe 6: over 75 mio. kr. 6.489 kr. 8 kort 

 

Kasserer Joachim Meyer gjorde rede for, at 

der i dag er en PROCENTVIS ulighed mellem 

de forskellige typer medlemsskaber i forhold 

til differencen mellem det kontingent, med-

lemmerne betaler og det beløb, der sendes til 

Paris. Den procentvise difference, dvs. avan-

cen til ICOM Danmark, varierer voldsomt, 

men falder generelt jo dyrere medlemsskabet 

er. På sigt vil der blive arbejdet mod to pro-

centsatser for henholdsvis individuelle og in-

stitutionelle medlemmer. 

 

5. Nye medlemmer 

http://icomdanmark.dk/wp-content/uploads/Årsberetning2014-15.pdf
http://icomdanmark.dk/wp-content/uploads/Årsberetning2014-15.pdf
http://icomdanmark.dk/wp-content/uploads/ICOM-regnskab-2014-underskrevet.pdf
http://icomdanmark.dk/wp-content/uploads/ICOM-regnskab-2014-underskrevet.pdf
http://icomdanmark.dk/wp-content/uploads/ICOM-regnskab-2014-underskrevet.pdf


ICOM Danmark er den 11. største national-

komité i verden.  

 

ICOM Danmarks sekretær, Mille Gabriel, op-

regnede antallet af nye medlemmer i 2014 til 

116 siden forrige Generalforsamling i maj 

2013 (heraf 91 ordinære medlemmer, 10 pen-

sionist-medlemsskaber og 13 studentermed-

lemmer og 2 institutionelle medlemmer).  

 

Alle nye medlemmer blev godkendt af gene-

ralforsamlingen. 

 

6. Indkomne forslag  

Der var ikke på forhånd fremsendt forslag til 

generalforsamlingen fra bestyrelsen eller 

medlemmerne. 

 

7. Valg til bestyrelsen 

 Vinnie Nørskov genopstillede ikke 

som formand, men opstillede og blev 

valgt som menigt medlem. 

 Søren La Cour Jensen opstillede og 

blev valgt som ny formand. 

 Mille Gabriel blev genvalgt som sekre-

tær. 

 Jan Steen Jacobsen genopstillede ik-

ke. 

 Lise Ræder Knudsen blev genvalgt 

som menigt medlem. 

 Pernille Hjort, Formidlingschef på Sta-

tens Naturhistoriske Museum opstil-

lede og blev valgt som menigt med-

lem. 

 

Ikke på valg: 

 Joachim Meyer (kasserer) 

 Lars Christian Nørbach  

 

 

Bestyrelsens sammensætning i 2015-2016 ser 

derfor således ud: 

 

Søren la Cour Jensen (formand) 

Mille Gabriel (sekretær) 

Joachim Meyer (kasserer) 

Lise Ræder Knudsen 

Vinnie Nørskov  

Lars Christian Nørbach 

Pernille Hjort 

 

8. Valg af suppleanter 

Følgende personer opstillede og blev valgt: 

Tine Bagh 

Tora Ribers 

Dorthe Aggerholm 

 

Suppleantgruppen konstitueres på et kom-

mende bestyrelsesmøde. 

  

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

ICOM Danmarks revisor gennem mange år, 

Annette Dam, blev endnu engang valgt som 

revisor. Jan Steen Jacobsen blev valgt som 

revisorsuppleant. 

 

10. Arbejdsplan 2015-2016 

ICOM Danmarks formand, Vinnie Nørskov, 

fremlagde bestyrelsens arbejdsplan for det 

kommende år.  

 

 Øge medlemstallet og særligt styrke 

medlemmernes engagement i det in-

ternationale arbejde i de internatio-

nale komitéer gennem øget og bedre 

information om komitéerne til de 

danske medlemmer. Dette vil gøres 

gennem ny indsats på hjemmesiden. 

 Fastholde fokus på de museumsetiske 

regler og medvirke til at medlemmer-

ne gør det samme. 

 Være en del af offentligheden, som 

arbejder for at forhindre ’illicit traffic’ 

og stille sig til rådighed for pressen i 

spørgsmål om museumsetik. 

 Styrke samarbejdet med Blue Shield. 

 Holde principperne i ICOMs strategi-

ske plan for øje og lade dem blive 

vedkommende for arbejdet i den na-

tionale komité. 



 Sætte fokus på museumsarbejde i 

Grønland gennem afholdelse af næste 

ICOM Nord-møde i 2015 i Grønland. 

 Arbejde på at få Færøerne og Grøn-

land repræsenteret i bestyrelsen.  

 Afholde generalforsamling i foråret 

2016 og arbejde for bred dansk delta-

gelse ved ICOMs treårige generalfor-

samling i Milano i juli 2016.  

 

Kommentarer fra forsamlingen: 

 Museumstjenesten indbyder i løbet af 

2015 ICOM Danmark til et møde om 

en ny organisering af Danske Museer. 

Det vil f.eks. give mulighed for at 

ICOM Danmark får stillet fast rubrik til 

rådighed til at skrive om ICOMs arbej-

de. Det kan synliggøre vores arbejde 

ikke mindst i forhold til de internatio-

nale komitéer.  

 Pernille Hjort foreslog at tilføje til ar-

bejdsplanen en øget indsats i forhold 

til studerende. 

 

Bestyrelsens arbejdsplan blev godkendt af 

Generalforsamlingen som grundlag for det 

kommende års arbejde.  

Bestyrelsens arbejdsplan vil ligge på ICOM 

Danmarks hjemmeside på følgende adresse: 

http://icomdanmark.dk/2015/05/arbejdsplan-

2015/ 

 

 

 

11. Evt.  

Der var ingen punkter til eventuelt. 

Forsamlingen takkede Jan Steen Jacobsen og 

den afgående formand Vinnie Nørskov for 

deres store indsats gennem mange år. 

 

 

 

 

Mille Gabriel 

Sekretær ICOM Danmark 
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