Repræsentantskabsmøde 13.maj 2014/Version 19-5-2014

Referat

Referat af repræsentantskabsmøde på Kroppedal Museum
Tirsdag den 13. maj 2014
Tilstede: jf. omdelt liste:
Fra folkelige foreninger:
Per Nilsson og Per Gustafsson, Albertslund Lokalhistoriske Historiske Forening, Jette Svane
Hansen, Flækken, Finn S. Hansen, Historisk Forening Ledøje – Smørum, Fredy Olsen, Høje
Taastrup Lokalhistoriske forening, Jørn Jordan-Knudsen, Høje Taastrup Lokalhistoriske forening,
Ole Henningsen, Ole Rømers Venner, Nina Bech, Tværpilen - Høje Taastrup, An Welling,
Tværpilen - Høje Taastrup,
Fra institutioner o. lign.
Erik Høg, Niles Bohr Instituttet, Kbh. Uni, Peter Cordsen, Teknologisk Institut, Ulla Lund
Hansen, SAXO-instituttet, KUA, Klaus Münzberg, Vikingelandsbyen
Personlige medlemmer med særlig faglig indsigt og/eller interesse for museet:
Niels Engberg og Jens Christian Moesgaard
Gæster:
Tine Brings Brock, Bibliotekerne i Høje-Taastrup, Ruth Trier, Kulturet Samråd i Høje-Taastrup,
Steen Skovhus, Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening, Niels Dejgaard, Albertslund
Bibliotek, Preben Stenalt, Stenløse Historiske Forening, Berit Nørgaard, Høje-Taastrup
Billedskole, Jørn Jensby, Kulturhuset Birkelundgaard

Yderligere fra bestyrelsen:
Nils Engberg (NE), Lars Falsig Pedersen (LFP), Otto Vinter (OV) og Ole Henningsen
Fra museet:
Lars Buus (LBE), Jens Tarp (JET) (referent), Lene Skodborg, Lars Spatzek, Troels Torp
Øhlenschlæger (TØ) og Lars Spatzek LS). (Lotte R. Sparrevohn var omviser i udstillingen
”Finder I noget? Arkæologi 2014” inden repræsentantskabsmødet).

Dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Valg af stemmetællere
c) Orientering fra bestyrelsen
d) Orientering om museets regnskab og årsberetning
e) Orientering om budget og arbejdsplan
f) Indkomne forslag
Der ønskes behandlet to forslag fra museets bestyrelse:
 Forslag til præcisering af repræsentantskabets struktur (bilag 1)
 Forslag til inddragelse af repræsentantskabet i museets vision og strategi (bilag 2)
g) Evt. optagelse af nye medlemmer af repræsentantskabet
h) Valg til bestyrelsen forud for den kommunale valgperiode, § 3 stk 5
i) Eventuelt.
Indkaldelsen var vedlagt en liste over repræsentantskabet aktuelle medlemmer.
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Nils Engberg bød velkommen til repræsentantskabsmødet.
Ad. a Valg af dirigent.
Lars Falsig Pedersen blev valgt som dirigent. LFP konstaterede med repræsentantskabets accept, at
repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.
Ad. b Valg af stemmetællere
Tine Brings Brock og Berit Nørgaard blev valgt til stemmetællere.
Ad. c Orientering fra bestyrelsen
NE og LBE fremlagde den mundtlige orientering fra bestyrelsen.
NE gik indledningsvis tilbage til de store besparelser museet skulle tilpasse sig i 2011 hvor årlige
tilskud på omkring 3,5 mio. kr. faldt bort. Museets medarbejdere har i den nødvendige tilpasning
ydet en stor indsats, der bl.a. fremgår af et højt aktivitetsniveau. Årsberetningerne afspejler det høje
aktivitetsniveau med stigninger i besøgstal, høj arkæologisk aktivitet og stor fokus på formidlingsprojekter på de formidlingsplatforme museet har adgang til i kommunerne. Kroppedal Museum er et
levende museum i blomst.
I 2013 er der arbejdet på planerne for museet fra 2015 og frem bl.a. i regi af den politiske
styregruppe.
Hermed er der et godt grundlag for se fremad på årene efter 2015. Her vil der fortsat blive
prioriteret at sætte fokus på øget samarbejde om formidling, borgerinddragelse, strategier for
tilknytning af flere kommuner mv.
Konkret arbejdes der med udvikling af et aftalekoncept – en ”kulturarvspakke”. I den forbindelse er
der kontakt med Glostrup og Egedal kommuner.
I forlængelse af formandens orientering blev det oplyst at museets stilling på astronomiområdet er
under genbesættelse med forventet tiltrædelse efter sommerferien 2014. Skolereformens betydning
for museets samarbejde med kommunerne og formidlingsindsatsen generelt blev drøftet. Museet er
meget opmærksom på de muligheder reformen giver. Pt. påvirker skolereformen angivelig
”skolerne” meget så de er også travlt optaget af at udmønte reformen i praksis.
LB
Indledningsvis henvisning til den trykte årsberetning.
Stor arkæologisk aktivitet.
Vestegnen er meget interessant i relation til fund fra jernalderen.
Mange projekter i relation til dokumentation af Kbh. Befæstning.
Overvejelser om samarbejdsmodeller for samarbejde med kommuner / gl. Vi forlader en
gammeldags driftstilskuds verden. Nu er der fokus på hvad der ydes for pengene.
Kulturarvspakker 0,3 / 0,5 – fokus på at etablere samarbejdsrelationer.
Der er behov for at bevidstgøre om den kulturarv, der udgøres af bygninger og bymiljøer fra nyere
tid – projektet om ”Velfærdsforstadens bygningskultur 1945-2015 – Udvikling af nye metoder til
samarbejde om værdisætning af kulturarv”
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Borgerinddragelse – udstillingen Alle tiders samlinger
Kløverstier
Finder I noget omfatter også borgerinddragelse.
Forstad 2014 do.
Udstillinger ude hos borgerne er metoden/strategien; her udgør arkiverne vigtige platforme
Skoletjeneste: miniplanetariet er fortsat en ”hit”.
Den øvrige skoletjeneste er ikke brugt – derfor skal vi gøre vore tilbud mere attraktive gennem
dialog og opsøgende kontakter – det er en central opgave for vore ny medarbejder på skoletjeneste.
I forlængeles af LBs orientering blev der givet en uddybende beskrivelse af museets arbejde i
relation til bevaringen og formidling af viden i relation til den moderne bygningsmasse.
Udviklingen i forstadskommunerne gør det nødvendigt, at der er opmærksomhed på det forhold at
industrikvarterer omformes til boligområder. Her indtager museet en central rolle i samarbejde med
kommunernes planafdelinger.
Herudover blev der drøftet forhold omkring formidling af astronomi, Vikingevej og Bro projektet,
Store Vejleådal projektet og overvejelserne omkring kikkerten fra Gladsaxe Skole.
Efter en kort drøftelse af disse emner og årets aktiviteter i øvrigt godkendte repræsentantskabet
bestyrelsens orientering.
Ad. d Orientering om museets regnskab og årsberetning
JET gennemgik hovedtallene i museets årsrapport for 2013, hvor der var indtægter for godt 21,9
mio. kr. og omkostninger for knap 21,9 mio. kr. hvilket giver et resultatet af den ordinære drift på
24.000 kr. Efter ekstraordinære poster – hensættelse til amortisering – udviser regnskabet et
overskud på 14.000 kr. JET oplyste, at museets årsrapport 2013 snart kan ses på museets
hjemmeside.
JET gav en orientering om ændringer i museumsloven og de deraf afledte bestemmelser for
tildeling af statstilskud, der ikke længere beregnes med udgangspunkt i kommunale tilskud til
museumsdrift.
Ad. e Orientering om budget og arbejdsplan
LB orienterede om arbejdsplanerne for 2014.

JET præsenterede budgettet for 2014, der fortsat bliver opstillet i henhold til de krav
Kulturministeriet fastlægger. Med henblik på at øge informationsværdien af budgetterne suppleres
budgetterne fra budget 2014 med en opgaverelateret opstilling. Præsentationen vedlægges referatet.
Ad. f Indkomne forslag

OV præsenterede bestyrelsens forslag til præcisering af repræsentantskabets struktur jfr. det
udsendte bilag 1. Efter en drøftelse blev forslaget godkendt af repræsentantskabet.
Herefter præsenterede OV bestyrelsens forslag til inddragelse af repræsentantskabet i museets
vision og strategi jfr. det udsendte bilag 2. Repræsentantskabet drøftede herefter opdelt i 6
arbejdsgrupper med udgangspunkt i to diskussionstema oplæg ”Hvordan museets synlighed og
dermed forankring i lokalområdet styrkes ?” og Hvordan kan der skabes et mere aktivt forhold
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mellem museet og repræsentantskabet?”. Drøftelserne blev afrapporteret af 6 rapportører.
Rapporterne vedlægges referatet.
Ad. g Evt. optagelse af nye medlemmer af repræsentantskabet
Repræsentantskabet besluttede enstemmigt, at optage følgende nye medlemmer af repræsentantskabet:

Bibliotekerne i Høje-Taastrup, Kulturet Samråd i Høje-Taastrup, Albertslund Bibliotek, Stenløse
Historiske Forening, Høje-Taastrup Billedskole, og Kulturhuset Birkelundgaard
Ad. h Valg til bestyrelsen forud for den kommunale valgperiode, § 3 stk 5
Der blev ikke valgt en suppleant for NE, da han blev genvalgt ved repræsentantskabsmødet i 2013 til
bestyrelsesposten for institutioner og lign./personlige medlemmer med særlig faglig indsigt.
Repræsentantskabet valgte Klaus Münzberg, som suppleant for NE.
Ad. 9 Eventuelt
Erik Høg orienterede om GAIA projektet. Se vedlagte artikel og henvisning.
Kl. 21.25 kunne LFP takke for et godt og indholdsrigt møde, hvorefter NE takkede dirigenten og
repræsentantskabet for gode og konstruktive bidrag.
Lars Falsig Pedersen
Dirigent

Ole Henningsen

Søren Lynggaard

Valgt af repræsentantskabet

Valgt af repræsentantskabet

Bilag:
PowerPoint præsentation med dagsorden, resumeer, regnskab 2013 budget 2014 mv.
Diskussionstema 1 og 2 og rapporter fra rapportører.
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