
	  

	  

Maj	  2017	  

Årsberetning	  for	  ICOM	  Danmark	  –	  2016-‐2017	  

Årsberetningen	  dækker	  perioden	  fra	  ICOM	  Danmarks	  generalforsamling	  på	  Ragnarock	  i	  Roskilde	  den	  23.	  
maj	  2016	  til	  generalforsamling	  I	  Den	  Gamle	  By	  i	  Aarhus	  den	  22.	  maj	  2016.	  I	  Aarhus	  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	  	  

I	  denne	  periode	  har	  ICOM	  Danmark	  igen	  oplevet	  en	  stigning	  i	  medlemstallet.	  Her	  sammenholdt	  med	  tallet	  
ved	  sidste	  generalforsamling:	  

	   	   	   	   2017	   2016	  

Ordinære	  medlemmer:	  	   	   	   1065	   1035	  	  

Pensionerede	  medlemmer:	  	   	   	   343	   317	  

Studentermedlemmer:	  	  	   	   	   43	   37	  

Institutionelle	  medlemmer/kort:	  	   	   62/358	   57/306	  

Bestyrelsen	  indstiller	  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,	  bliver	  ansøgningen	  behandlet	  af	  ICOM	  Danmarks	  bestyrelse	  på	  først	  komne	  bestyrelsesmøde.	  	  	  

	   	  



Årskontingent	  	  

Personligt	  medlemskab	  	  

Ordinære	  medlemmer:	  625	  kr.	  	  
Pensionister:	  360	  kr.	  
Studerende:	  360	  kr.	  
	  
Institutionelt	  medlemskab	  (kontingentet	  afhænger	  af	  driftsbudget)	  	  

Gruppe	  1:	  (driftsbudget	  op	  til	  225.000):	  2.307	  kr.	  (3	  kort)	  
Gruppe	  2:	  (driftsbudget	  op	  til	  750.000):	  2.792	  kr.	  (4	  kort)	  
Gruppe	  3:	  (driftsbudget	  op	  til	  7.500.000):	  4.084	  kr.	  (5	  kort)	  
Gruppe	  4:	  (driftsbudget	  op	  til	  37.500.000):	  4.745	  kr.	  (6	  kort)	  
Gruppe	  5:	  (driftsbudget	  op	  til	  75.000.000):	  5.362	  kr.	  (7	  kort)	  
Gruppe	  6:	  (driftsbudget	  over	  75.000.000):	  6.489	  kr.	  (8	  kort)	  	  
	  
Internationale	  møder	  

Milano	  –	  2016	  

Den	  treårlige	  Generalkonference	  blev	  afholdt	  i	  Milano.	  Udover	  generalkonferencens	  programsatte	  møder	  
og	  aktiviteter	  blev	  der	  også	  afholdt	  koordinerende	  møder	  mellem	  ICOM	  Nord	  og	  ICOM	  Tyskland	  om	  
fælleskonferencen	  Difficult	  Issues.	  	  
Der	  er	  en	  række	  parallelle	  møder	  i	  forbindelse	  med	  Generalkonferencen.	  Det	  er	  bl.a.	  møder	  i	  ICOMs	  
internationale	  og	  stående	  komiteer.	  	  

Der	  var	  bl.a.	  møde	  i	  ICOM	  stående	  komite,	  DRMC	  (Disaster	  Risk	  Management	  Committee),	  hvor	  formanden	  
er	  medlem.	  Her	  blev	  der	  bl.a.	  orienteret	  om	  situationen	  i	  Syrien	  og	  Irak,	  og	  fulgt	  op	  på	  jotrdskælvet	  i	  Nepal.	  
ICOM	  DRMC	  bidrager	  med	  dokumentation	  og	  rådgivning	  i	  konflikt-‐	  og	  katastroferamte	  områder	  og	  
koordineres	  fra	  sekretariatet	  i	  Paris.	  

På	  Generalkonferencen	  blev	  der	  valgt	  ny	  præsident	  for	  ICOM,	  da	  Hans-‐Martin	  Hinz	  ifølge	  vedtægterne	  
skulle	  træde	  tilbage.	  Generalkonference	  valgte	  Suay	  Aksoy	  fra	  Tyrkiet	  til	  ny	  præsident	  for	  ICOM.	  

München	  –	  2016	  

Formanden	  afholdt	  møder	  med	  præsidenten	  for	  ICOM	  Tyskland	  som	  en	  del	  af	  forberedelserne	  til	  den	  
fælles	  tysk-‐nordiske	  ICOM	  konference	  Difficult	  Issues	  i	  Helsingborg.	  

Helsingborg	  –	  2017	  

Som	  en	  del	  af	  forberedelserne	  til	  den	  internationale	  konference	  Difficult	  Issues	  har	  ICOM	  Danmark	  deltaget	  
i	  møder	  med	  ICOM	  Nord	  og	  ICOM	  Tyskland	  i	  Helsingborg.	  Søren	  la	  Cour	  Jensen	  og	  Tine	  Bagh	  har	  deltaget	  
ind	  indgår	  hhv.	  i	  organisationskomiteen	  og	  den	  redaktionelle	  komite.	  Konferencen	  Difficult	  Issues	  foregår	  i	  
Dunkers	  Kulturhus	  i	  Helsingborg,	  den	  21.	  til	  23.	  september	  2017.	   	  



Thorshavn	  -‐	  2017	  	  

Formanden	  var	  inviteret	  til	  museumsmøde	  i	  Thorshavn	  i	  anledning	  af	  de	  kommende	  valg	  af	  færøsk	  
repræsentant	  i	  ICOM	  Danmarks	  bestyrelse.	  Mødet	  blev	  afholdt	  på	  Færøernes	  Nationalmuseum,	  Føroya	  
Fornminnissavn	  og	  var	  yderst	  velbesøgt.	  Mødet	  blev	  åbnet	  af	  den	  færøske	  kulturminister	  Rigmor	  Dam,	  
hvorefter	  formanden	  fortalte	  om	  ICOM	  som	  dansk	  og	  international	  organisation.	  

På	  mødet	  blev	  den	  trykte	  udgave	  af	  den	  færøske	  oversættelse	  af	  ICOMs	  Etiske	  Regler	  præsenteret.	  
Udgaven	  er	  blevet	  til	  i	  samarbejde	  mellem	  det	  færøske	  nationalmuseum	  og	  ICOM	  Danmark.	  

Under	  besøget	  blev	  der	  også	  mulighed	  for	  at	  drøfte	  arbejdet	  med	  en	  kommende	  museumslov	  med	  
formanden	  for	  lagtingets	  kulturudvalg,	  Hanna	  Jensen.	  

Etiske	  regler	  

Som	  nævnt	  blev	  den	  færøske	  version	  af	  ICOMs	  Etiske	  Regler	  præsenteret	  på	  museumsmødet	  i	  Thorshavn	  
den	  23.	  marts.	  I	  2016	  udkom	  den	  grønlandske	  version,	  og	  med	  denne	  udgivelse	  er	  der	  nu	  en	  trykt	  udgave	  af	  
reglerne	  på	  alle	  rigets	  sprog.	  De	  skal	  tjene	  som	  et	  brugbart	  redskab	  til	  forståelsen	  af	  de	  internationale	  
museumsetiske	  regler,	  og	  som	  et	  afsæt	  til	  en	  lige	  dialog	  mellem	  alle	  kollegaer	  i	  ICOM	  Danmark.	  

Ny	  generaldirektør	  

Den	  1.	  februar	  blev	  østrigske	  Peter	  Keller	  udpeget	  til	  ny	  generaldirektør	  for	  ICOM.	  Peter	  Keller	  har	  været	  
kasserer	  for	  ICOM	  og	  har	  siden	  2002	  været	  direktør	  for	  Dommuseum	  i	  Salzburg.	  Peter	  Keller	  skal	  bl.a.	  stå	  
for	  at	  effektivisere	  og	  stabilisere	  ICOM	  sekretariatet	  i	  Paris.	  

Peter	  Keller	  efterfølger	  Anne-‐Cathrine	  Robert-‐Hauglustaine,	  der	  blev	  ansat	  som	  generaldirektør	  i	  2014.	  

Facebook	  og	  hjemmesiden	  	  

Husk	  at	  holde	  jer	  opdateret	  på:	  https://www.facebook.com/IcomDenmark/	  og	  http://icomdanmark.dk/	  	  	  

	  

Vel	  mødt	  til	  generalforsamlingen	  mandag	  den	  22.	  maj	  i	  Den	  Gamle	  By,	  Aarhus	  

Søren	  la	  Cour	  Jensen	  

Formand	  ICOM	  Danmark.	  


