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Årsberetning 2014-2015: 
Fremlægges til godkendelse på Dansk ICOMs generalforsamling 5. maj 2015 

Denne årsberetning dækker perioden 14. Maj 2014-5. Maj 2015. 

Generalforsamling blev afholdt den 13. Maj på M/S Søfart i Helsingør. Joachim Meyer blev valgt til 
kasserer og Lars Nørbach blev valgt ind i bestyrelsen som nyt medlem. Der er endvidere afholdt 4 
bestyrelsesmøder i årets løb. 

Bestyrelsen består af: 
Mille Gabriel, Nationalmuseet (sekretær), Joachim Meyer, Davids Samling (kasserer), Jan Steen 
Jacobsen, tidligere Odsherreds kulturhistoriske Museum, Lise Ræder Knudsen, 
Konserveringscentret i Vejle, Vinnie Nørskov, Antikmuseet Århus Universitet (formand), Søren La 
Cour Jensen, Industrimuseet Frederiks Værk, Lars Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum, Tora 
Ribers, Told og Skat Museet, og (suppleant), Tine Bagh, Ny Carlsberg Glyptotek (suppleant).  

Medlemmer: 
Medlemstallet er ligger meget stabilt med en lille årlig stigning. Det er især antallet af 
pensionerede medlemmer, der stiger.  

Medlemmer i 2014  
ordinære medlemskaber: 1035  (6 mere end 2013)  
pensionerede medlemmer: 275 (26 mere end 2013)  
studentermedlemmer: 23 (1 mere end 2013) 
institutionelle medlemmer: 57 (3 mere end 2013)  

Bestyrelsen har igen i år indstillet langt de fleste af ansøgerne til medlemskab. Enkelte, hvor den 
museumsprofessionelle tilknytning mangler, eller hvor arbejdsstedet ikke opfylder ICOMs definition 
af ikke-kommercielle kulturinstitutioner, har fået afslag. Ved årsmødet 2014 foreslog vi indførelsen 
af to nye medlemskataloger, associated og supporting members. Bestyrelsen blev pålagt at 
undersøge ICOMs stillingtagen til de to kategorier. Ved det årlige møde i Advisory Committee blev 
problematikken fremlagt, og Theresa Scheiner, medlem af Executive Committee, oplyste, at hun 
var i gang med en undersøgelse af medlemsadminstrationen i de nationale komiteer, og der ville 
komme en rapport herfra. Siden er den arbejdsgruppe, som sidder og vurderer ICOMs statutter og 
Rules and Regulations, også gået i gang med at vurdere medlemskriterier. Arbejdet er i gang, men 
vil sandsynligvis resultere i mere klare retningslinjer, som fremlægges ved Advisorymødet i juni. 

Medlemsgebyrerne blev sat ved årsmødet i 2014: 

For de individuelle medlemmer: 
• for ordinære medlemmer 625 kr. 
• for pensionister og studerende 360 kr. 

For institutioner med budgetterede faste tilskud:  
Gruppe 1:  op til 225.000 kr. 2.284 kr. 3 kort 
Gruppe 2:  op til 750.000 kr. 2.769 kr. 4 kort 
Gruppe 3:  op til 7,5 mio. kr. 4.055 kr. 5 kort 
Gruppe 4:  op til 37,5 mio. kr. 4.722 kr.  6 kort  
Gruppe 5:  op til 75 mio. kr. 5.340 kr. 7 kort 
Gruppe 6:  over 75 mio. kr. 6.467 kr. 8 kort 
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Nordiske og internationale møder 
Formand Vinnie Nørskov og Formand for Blue Shield Søren la Cour Jensen deltog i ICOM Nord-
møde i Oslo i april måned arrangeret af ICOM Norge. På mødet deltog medlemmer fra 
nationalkomiteerne fra Norge, Sverige og Finland. Ligeledes deltog Merete Ipsen som medlem af 
Executive – ICOMs vigtigste beslutningsorgan. Mødet bidrog med vidensudveksling om arbejdet 
med udbredelse af de etiske regler, udviklingen af medlemskaber, administration af støtte til 
rejseaktiviteter. Den sidste del af mødet fokuserede på problematikken omkring museer og særligt 
svære emner med udgangspunkt i et foredrag af Kathrin Pabst, som har skrevet phd.-afhandling 
om moralske udfordringer for museumsansatte. 

Formanden deltog i Advisorymødet i Paris i juni måned. Mødet foregik i en meget positiv ånd, og 
der er stor entusiasme og lyst til at diskutere visioner og værdigrundlag hos repræsentanter efter 
en del år med frustration over administrative problemer. 

CIPEG – komiteen for ægyptologi afholdt deres årlige møde i København i Videnskabernes Selskab 
i august måned. Mødet var arrangeret af Tine Bagh, Ny Carlsberg Glyptotek.  
 
ICMS – komiteen for museumssikkerhed afholdt deres årlige møde på Statens Museum for Kunst i 
september måned, arrangeret af Annette Hansen, Arken, Michael Hansen, SMK og Poul Hasbach 
fra Louisiana. ICOM Danmarks formand var inviteret til at holde velkomsttalen. 
 
Museumsetiske regler og konventioner 
ICOM Danmark udarbejdede i 2014 et kursus i museumsetik, som blev udbudt af Organisationen 
af Danske Museer i efteråret. Desværre blev kurset ikke gennemført, da der ikke var nogen 
tilmeldte. Det kan enten betyde, at de danske museer ikke mener, at der er behov for at blive 
opgraderet på det museumsetiske område, eller at der prioriteres på anden vis, når der skal 
uddeles midler til efteruddannelse blandt museernes medarbejdere. Bestyrelsen har derfor 
besluttet, at vi i stedet vil tilbyde museer skræddersyede kurser for museets medarbejdere.  
 
Blue Shield Denmark 
ICOM Danmarks repræsentant i Blue Shield Danmark, Søren la Cour Jensen deltog i Blue Shields 
generalforsamling i Rom i maj 2014. På generalforsamlingen blev det blandt andet besluttet at 
sammenlægge de to Blue Shield enheder ICBS (International Committee of the Blue Shield) og 
ANCBS (Association of National Committees of the Blue Shield) til ét styrende organ kaldet Blue 
Shield. Generalforsamlingen blev afholdt i samarbejde med The American University of Rome. I 
tilknytning til generalforsamlingen var der arrangeret en fælles konference om væbnede trusler 
mod kulturarven. 
 
Planlægning af ICOM Nord 2015 
ICOM Danmark skal være vært ved ICOM Nordmødet i 2015. Efter i flere år at have diskuteret, 
hvordan vi bedre kan inddrage medlemmerne fra Grønland og Færøerne i ICOM Danmarks 
arbejde, besluttede vi at holde det kommende ICOM Nordmødet på Grønland. Samtidig besluttede 
vi at udvide med et seminar, for at give større mulighed for vidensudveksling. I starten af 2015 
søgte vi Nordisk Kulturfond om støtte og har fået bevilliget de først midler til arrangement, som 
finder sted 29.9.-3.10. 2015 i Nuuk under titlen Culture across Boundaries. Der bliver udsendt et 
Call for Papers i løbet af april. 
 
ICOMs Danmarks hjemmeside 
I januar 2014 lancerede vi ICOM Danmarks nye hjemmeside på adressen: www.icomdanmark.dk. 
Den er fremstillet i open source programmet Word Press og giver bedre mulighed for opdatering 
og aktualitet. Vi hører meget gerne fra medlemmerne, hvis hjemmesiden har mangler, eller der er 
forslag til indlæg og diskussioner. 

Vinnie Nørskov  
Dansk ICOM formand, april 2015 


