7. marts 2016

Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum
29. februar 2016 kl. 16.00-19.30 på Kystmuseet - Bangsbo
Dagsorden
1. Velkommen

FM

2. Godkendelse af dagsorden

FM

3. Endelig godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

FM

4. Konstituering af bestyrelsen

FM

5. Status siden sidste møde
a. Tilbagemelding fra møde med borgmesteren

FM

6. Opfølgning fra sidste møde og museets status

ML

7. Bestyrelsens drøftelser

FM/Alle

a. Orientering og drøftelse af forløb omkring Frederikshavn Bedding. Drøftelse af
principper omkring repræsentation i andre bestyrelser
b. Formidlingskoncept for ny attraktion
c. Way ahead for ny attraktion herunder drøftelse af oplæg
8. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside
FM
9. Eventuelt
- Møderække

Alle
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Ad 1.
Velkomst v/ Per Frank Hansen. Særlig velkomst til Jens Thidemann som ny
personalerepræsentant.
Ad 2.
Godkendt.
Ad 3.
Referat tilrettes, udsendes til ny godkendelse og underskrives på næste møde.
Ad 4.
Per Frank Hansen genvalgt som formand med akklamation.
Lene Kappelborg og Tine Bro foreslået som næstformand. Lene Kappelborg valgt.
Per Frank Hansen foreslog nedsættelse af forretningsudvalg. Per Frank Hansen,
Lene Kappelborg og Tine Bro valgt til dette.
Ad 5.
Per Frank Hansen orienterede om møde med borgmesteren og Bjarne Kvist.
Mogens Brag havde forfald. Borgmesteren udtrykte forståelse for Kystmuseets
position og anbefalede at søge faglige samarbejder.
Michael Ax orienterede om status efter drøftelserne mellem museerne. Der
arbejdes nu med konkrete faglige initiativer.
Ad 6.
Michael Ax gav en prognose for regnskabet for 2015. Der tegner sig et positivt
resultat.
Museet har fået invitation til at deltage i fællesnordisk udviklingsprojekt vedr. nye
formidlingsteknikker. Der søges fuld finansiering til pilotprojekt, så
medfinansiering er ikke nødvendig.
Kystmuseet er udvalgt som en af 25 danske attraktioner til deltagelse i en
workshop med henblik på eventuel etablering af udviklings- og
kompetenceprojekt.
Den 10. marts åbnes udstillingerne Sort Gul Rød på Skagens Museum og
Kystmuseet - Skagen. I forbindelse med udstillingen udgives også en bog.
Årbogen for Kystmuseet er under udarbejdelse. En prisstruktur, der giver rabat til
medlemmer af venneforeningerne, skal fastsættes.
Ad 7.
Per Frank Hansen orienterede om forløb omkring Frederikshavn Bedding. Per
Frank Hansen kontakter beddingens bestyrelsesformand med henblik på en
drøftelse af mulighederne for en juridisk vurdering af beddingens kommercielle
aktiviteter.
Metaplan for Kystmuseet blev drøftet indgående med livlig udveksling af
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synspunkter. Der var enighed om, at der er behov for en nærmere definition af
begrebet kystkultur for en nærmere afgrænsning af emneområder. Metaplanen
skal desuden videreudvikles med fokus på udfoldning af konkrete fortællinger
under de enkelte temaer med bud på formidlingslinjer og forskningsperspektiver.
Den uddybede Metaplan vil foreligge til bestyrelsesmøde i uge 22-24.
Per Frank Hansen orienterede om baggrunden. Per Frank Hansen vil sondere
mulighederne for finansiering af forprojektet. Bestyrelsen kan tilslutte sig
principperne i planen, forudsat at økonomien kan sikres, og formidlingslinjerne er
beskrevet.
Ad 8.
Referat publiceres på hjemmeside efter godkendelse.
Ad 9.
Regnskabsmøde: 28. april 2016 kl. 15.00 i Skagen
Doodle om møde i uge 22-24 udsendes
29. august 2016 kl. 16.00 på Bangsbo
15. november 2016 kl. 16.00 på Bangsbo

