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Endelig udgave

Referat af det første ordinære årsmøde i Kulturarv Fyn, der blev afholdt mandag den 30.
marts 2009 kl. 14.00 i Historiens Hus, Algade 8, 5500 Middelfart.
Til stede var Erland Porsmose (Østfyns Museer), Sven Rask (Museerne på Vestfyn),
Harriet M. Hansen (Middelfart Museum), Ellen Warring (Odense Bys Museer), Jette
Hundevadt Munk (Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling), Søren Skov
(repræsentant i Kulturmiljøråd Fyn for SLA-Fyn), Kristian Isager (repræsentant i
Kulturmiljøråd Fyn for Akademirådet), Poul Karmdal (repræsentant i Kulturmiljøråd Fyn
for Byforeningen, Odense), Kurt Risskov Sørensen (Østfyns Museer og SLA-Fyn), Birgitte
Haugbøl (Nyborg Bibliotek), Ole Grøn (Langelands Museum), Esben Hedegaard
(Svendborg Museum), Peter Thor Andersen (Faaborg Kulturhistoriske Museum), Ida
Hovmand (Langelands Museum), Jørn Tveskov (Kerteminde Museumsforening) og
Johnny Wøllekær (Odense Stadsarkiv).
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Sven Rask blev valgt og dagsordenen godkendt.
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning
Erland Porsmose uddybede tankerne bag initiativet Kulturarv Fyn, der blev stiftet den 17.
september 2008. Kulturarv Fyn skal være en samlende faktor for foreninger og
institutioner, der arbejder med den fynske kulturarv og det fynske kulturmiljø – et
samlende organ for ABM-institutioner m.v. Kulturarv Fyn er samspilspartner for
kulturregionen, ligesom man har som formål at samarbejde, formidle og rådgive omkring
den fynske kulturarv.
Der er nedsat tre underudvalg, nemlig et formidlingsråd med Harriet Hansen som
formand, et bevaringsråd med Esben Hedegaard som formand og endelig et kulturmiljøråd
med Ellen Warring som formand.
Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra henholdsvis Arkiv-, Biblioteks- og
Museumsverdenen m.fl. og har konstitueret sig med Erland Porsmose som formand,
Birgitte Haugbøl som næstformand og Jørgen Thomsen (Odense Stadsarkiv) som
sekretær. Der har siden det stiftende møde været afholdt tre bestyrelsesmøder, og der er
sat gang i etableringen af en hjemmeside for Kulturarv Fyn. Sekretariatet er foreløbig
placeret på Odense Stadsarkiv. Ved stiftelsen var der 19 medlemmer af Kulturarv Fyn, og

det tal er nu steget til 23 medlemmer, og yderligere to kulturinstitutioner har ytret ønske
om at blive optaget. Generelt er museerne godt repræsenteret, mens der nok skal gøres en
indsats for at få flere arkiver og biblioteker med.
Det er lykkedes at få frigivet pengene fra kulturregionen, men samtidig er Kulturarv Fyn
blevet opfordret til at udarbejde en kulturarvsstrategi, hvilket vil blive et hovedpunkt for
det fremtidige arbejde.
Kulturministeren var inviteret til at komme til årsmødet, men kunne desværre ikke
komme, men ville gerne komme på et senere tidspunkt. Et løfte, som vi vil holde
ministeren fast på.
Hjemmesiden: Birgitte Haugbøl fortalte om den kommende hjemmeside, der udarbejdes af
Nyborg Biblioteks IT-medarbejder Jarl Østergaard. Hjemmesiden kommer til at indeholde
en præsentation af foreningen og dens formål, referater fra bestyrelsen og underudvalg og
omtale af Kulturarv Fyns egne arrangementer. Hjemmesiden kommer til at bruge samme
skabelon som Nyborg Biblioteks hjemmeside. En plan for sidens opbygning blev uddelt, og
hjemmesiden skulle gerne være i luften før sommerferien.
Kulturmiljørådet: Ellen Warring kunne fortælle, at rådet var en slags afløser for det gamle
Kulturmiljøråd under amtet. Det nye råd var rådgivende, men det havde jo ingen formelle
kompetencer. Det var sammensat efter de bestemmelser, som gjaldt for det gamle
kulturmiljøråd, hvilket betyder, at sammensætningen var meget bred og talte folk fra
Akademirådet, Naturfredningsforeningen m.fl. Udvalget tager sig kun af sager af
overordnet og principiel karakter - og altså ikke enkeltsager.
Rådet afholdt en konference om Kulturarv og Planlægning på Odense Slot tirsdag den 27.
januar 2009. Det var en stor succes, hvor man måtte sige nej til flere tilmeldinger.
Blandt de sager, som rådet har involveret sig i, blev nævnt en sag om det tidligere
privatbanespor mellem Fåborg og Ringe. Banestrækningen overgår fra Bane Danmark til
Skov- og Naturstyrelsen, og i den forbindelse havde rådet udtalt sig til en forening. Rådet
har også haft kontakt til Jernbanemuseet og KUAS om sagen. Også en sag om
renoveringen af Eksercerhuset i Odense havde rådet været involveret i.
Formidlingsudvalget: Harriet Hansen fortalte om udvalgets planer, der ud over en fortsat
deltagelse i bogmessen, også omfattede hjælp til den kommende hjemmeside, der
formentlig vil blive brugt til markedsføring af medlemmernes aktiviteter, herunder
foredrag, byvandringer m.m. Hjemmesiden kan også have en oversigt over
foredragsholdere.
Udvalget arbejdede også med en idé om et tillæg til Fyens Stiftstidende om den fynske
kulturarv. Der skal findes nogle gode historier, som skal præsenteres for avisen.
Historierne kunne være fællesmagasinet, de frivillige i arkiverne, fynske forfattere,
aktiviteterne omkring Ladbyskibet, Historisk Atlas eller Svendborg Havn. Listen var
alenlang, og den skulle kun tjene til inspiration for journalisterne, der måtte blive sat på
sagen. Der vil nu blive taget kontakt til avisen.
Magasinudvalget: Esben Hedegaard talte om planerne for et fællesmagasin, der har
rødder tilbage til før dannelsen af Kulturarv Fyn. Baggrunden var en rapport, der viste de
magasinproblemer, mange fynske kulturinstitutioner boksede med. Derfor måtte der ske
noget, og ved et møde i 2006 gav de fleste fynske museer udtryk for, at de var interesseret i
et fællesmagasin. Det nedsatte magasinudvalg blev i 2007 omdannet til et
bevaringsudvalg, der skulle lave en ansøgning til Kulturregionen. Derfor har udvalget fået

indberetninger fra museerne om magasinbehov, set på andre fællesmagasiner og dette er
blevet omformet til en ansøgning, der blev sendt i november 2008.
Siden har Kulturregionens sekretariat bearbejdet ansøgningen, hvorved det ansøgte beløb
blev nedskrevet fra 33 mio. til 23 mio. kr., idet man lagde beregningstal fra Randers til
grund for magasinet frem for dem fra Vejle. Desuden skulle de involverede institutioner
selv stå for låneoptagning, hvilket er noget andet end den oprindelige ansøgning. Papiret er
udsendt til politikerne, men magasinudvalget har efterfølgende gjort opmærksom på
misèren i et brev. Sagen er til behandling, og man afventer en samlet tilbagemelding fra
kommunerne. Udvalget overvejer at gå til pressen med sagen.
Det var oprindelig tanken, at magasinet skulle så færdigt i 2010, og det kræver, at der snart
sker noget.
Under den efterfølgende debat foreslog Peter Thor Andersen, at der blev afholdt en
konference om magasinspørgsmålet, hvad er der sket siden rapporten for fire år siden? En
idé, som blev godt modtaget af forsamlingen. Kristian Isager mente, at man måske kunne
bruge sagen om det sammenstyrtede arkiv i Køln til at skabe opmærksomhed om
konferencen.
3. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2008
Johnny Wøllekær gennemgik kort regnskabet, der endnu var ganske overskueligt, og som
var udsendt med indkaldelsen. Stadsarkivet har påtaget sig opgaven som sekretariat for
Kulturarv Fyn. Indtægterne består overvejende af tilskud fra Kulturregionen/den regionale
kulturaftale samt af kontingentindtægter fra institutionerne.
4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2009
Kontingentet er fastsat til 1.000 kr., og bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2009,
hvilket blev enstemmigt godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
På bestyrelsens vegne foreslog Esben Hedegaard i forlængelse af drøftelserne på det
stiftende møde i foreningen følgende formulering om optagelsesprocedure: ”Optagelse af
nye medlemmer afgøres af årsmødet efter indstilling fra foreningens bestyrelse. Når et
ordinært medlem er valgt af årsmødet, er det nye medlem berettiget til at stemme under
afstemninger på de resterende dagsordenspunkter på årsmødet”.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På årsmødet vælges i henhold til vedtægterne hvert år to medlemmer. Det ene år vælges én
repræsentant for museumsområdet og én repræsentant for biblioteksområdet – det
følgende år vælges tilsvarende én repræsentant for arkivområdet og én repræsentant for
kulturmiljøområdet. Bestyrelsens tre øvrige medlemmer er de til enhver tid valgte
formænd for de stående underudvalg.
På valg var Birgitte Haugbøl og Erland Porsmose, der begge blev genvalgt.
7. Vedtagelse af arbejdsplan
Formanden undskyldte, at der ikke var lavet en skriftlig arbejdsplan, men henviste til, at
der allerede under beretningen var fremlagt forskellige punkter, der vil indgå i
arbejdsplanen.

Strategiplanen, som Kulturregionssekretariatet har rykket for, vil få høj prioritet i det
kommende arbejde, ligesom arbejdet med at få afdækket, hvad der sker, når ordningen
med Kulturregionen ophører i 2011, vil blive vægtet højt. Det vil være vigtigt at få oplistet
de problemer, som Kulturarv Fyn ser på kulturarvområdet, såsom de fredede bygninger,
konservering m.v. Det var formandens klare opfattelse, at kulturarvområdet var blevet
nedprioriteret på de offentlige budgetter, og tabet af det regionale niveau har afgjort ikke
været til fordel for kulturarven.
Harriet Hansen efterlyste ideer til formidlingsudvalget til 2010, og opfordrede samtidig til
at få yngre folk ind i arbejdet.
Søren Skov forslog, at man kunne arbejde på en slags kulturarvsferie med guidede ture.
Disse arbejdshensigter blev vedtaget.
8. Eventuelt
Ellen Warring meddelte, at Ole Mortensøn går på pension, og derfor opfordrede hun til, at
en yngre museumsmedarbejder træder ind i kulturmiljørådet.

Godkendt på bestyrelsens møde 15. april 2009

