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REFERAT 

ICOM Danmarks Generalforsamling 2021 

 

Tid: Mandag den 29. november kl. 13-15.30 

Sted: KØN – Gender Museum Denmark. Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C 

 

1. Valg af dirigent: Marete Ipsen.  

2. Årlig rapport for ICOM Danmark 2021/ Formandens beretning:  

• Bestyrelsen besluttede på arbejdsseminaret i Torshavn i februar 2020, at de fleste møder skulle 
afvikles over Zoom. Det kom os til gode, da landet lukkede ned. Bestyrelsen holder fire-fem 
zoommøder og ét fysisk arbejdsseminar årligt. 

• Formanden orienterede om periodens bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter i internationale 
komitéer og regionale alliancer. 

• Der er kommet 131 nye medlemmer til siden generalforsamlingen 2020. Både fremgang i personlige 
medlemskaber og institutionelle – men også blandt studerende.  

• ICOM Danmark har arbejdet med den kommende museumsdefinition – vi er på trin 5 ud af 10. 
Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen i 2022 kommer til at ligge til ’normal’ tid, altså inden 
udgangen af juni, da vi på den måde kan involvere medlemmerne i debatterne. 

• Vi har indledt samarbejde med ODM og får observatørrolle ved ODM-bestyrelsesmøder. Det er 
formanden, der deltager fra vores side.  

• ICOM Danmark er forsat engageret i bladet Danske Museer, og vi glæder os til at fortsætte 
samarbejdet med den nu nye redaktør, Louise Trier. 

• Årets arbejdsseminar fandt sted i Ribe. Det var en stor succes, og det var det eneste tidspunkt (udover 
denne generalforsamling), at bestyrelsen mødes fysisk. 

• IRIS: Danmark er et af de lande, der har sagt ja til at forsøge sig med IRIS som nogle af de første. Der 
er en række udfordringer, men systemet er stadig i en proces, og er endnu ikke færdigudviklet. 
Betalingsmodulet fungerer indtil videre (det lyder ikke til at blive lavet om) med Euro, hvilket gør det 
ret kompliceret. IRIS er dog et godt arbejdsredskab for Museumstjenesten. Der kan dog på 
nuværende tidspunkt ikke trækkes medlemslister ud. 

• D.19.11. afholdt Blue Shield Heritage Friday, der fandt sted på Nationalmuset. Dagen tog 
udgangspunkt i UNESCOs 1970-konvention om Illicit Trafficking. 

Formandens beretning blev godkendt uden yderligere spørgsmål.  

3. Regnskab 2020: Kassererens beretning blev fremlagt af Formanden. 

• ICOM Danmark har et overskud på 28.947,44 kr. 

      Regnskabet blev godkendt.  

4. Budget 2021 samt kontingentfastsættelse for 2022: Bestyrelsen indstiller, at kontingentet stiger med 8 %. 

Begrundelsen for denne prisstigning er lagpraktisk: Kontingentet er ikke steget i min. fem år, og for de 

ordinære medlemskaber  vil de 8 % svare til 50 kr. Derfor er der også lagt 8 % på studenter- og 

pensionistmedlemskaber. Dvs., at prisen for ordinære medlemskaber fremover bliver 675 kr. årligt, 

pensionist- og studentermedlemskaber er 390 kr. årligt. 
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Kontingentstigningen blev godkendt. 

5. Nye medlemmer: Listen over nye medlemmer blev gennemset at de fremmødte. Ved nogle af 

medlemskaberne kunne der ikke ses institution. Det blev opklaret, da det drejede sig om udenlandske ICOM-

medlemmer, der var flyttet til Danmark, og som derfor var blevet overflyttet. De har et nummer, men endnu 

ikke institution. 

6. Indkomne forslag: Der var ikke blevet indsendt forslag.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 7a. Valg af formand: Johan M. Jensen er ikke på valg. Fortsætter.  

  7b. Valg af sekretær: Christine Løventoft er genvalgt. 

 7c.Valg af kasserer: Kirstine Møller fratræder. Josephine Nielsen-Bergqvist indtræder. Valgt. 

7d. Valg af grønlandske og færøske medlemmer: Kirstine Møller og Erland Viberg Joensen 

genopstiller og er valgt.    

7e. Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer: Anna Maria Indrio og Tine Bagh er genvalgt. 

7f. Valg til bestyrelsen. Da Josephine Nielsen-Bergqvist er valgt som kasserer, er der en ledig 

plads i bestyrelsen. Begge suppleanter (Lene Skodborg og Anne Katrine Gjerløff) stillede op. 

Efter afstemning blev Lene Skodborg valgt ind i bestyrelsen. 

7g: Valg af suppleanter: Anne Katrine Gjerløff blev valgt. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Annette Damm (revisor) og Jens Breinegaard (revisorsuppleant) blev 

genvalgt. 

9. Arbejdsplan 2021-2022: Særlige fokusområder vil være: 

• At gøre IRIS mere relevant i en dansk sammenhæng 

• Samarbejde med ODM (jf. pkt.2) 

• Museumsdefinitionen. 

11. Eventuelt: 

• Anna Maria Indrio orienterede om Danske Museer 

• Søren La Cour Jensen orienterede om den nyeste Red List – sydøsteuropæiske 

kulturgenstande, der handles. Både toldere, auktionshuse mv har fået folderne udleveret. 

• Merete Ipsen spurgte om ICOM Nord samarbejdet, Søren (der er formand for ICOM Nord) 

forklarede, at det lange samarbejde, som de nordiske lande har haft, blev formaliseret i 

ICOM Nord for ca. halvandet år siden. Nu er det en regional alliance, der har stemmeret 

mv. Pt. er bestyrelsen for ICOM Nord dog ikke konstitueret, da der mangler nogen på 

posterne, men det vil lykkes inden generalkonferencen i Prag, efterår 2022.  

• Merete spurgte ind til Executive Governance Review. Den endelige rapport kommer til 

foråret, og den tager ICOM Danmark til efterretning. Pt. foreligger der udelukkende et 

udkast. Det nye Executive Board vælges i Prag. 


