Hej Anne Marie
Museets har en lang ønskeliste hvad angår drøftelser med udvalget. I betragtning af den korte tid, vi har til
rådighed på mødet den 6. februar, fremsender jeg nedenstående.

1. Kvalitetsvurdering
I efterår 2017 gennemførte Slots- og Kulturstyrelsen en kvalitetsvurdering af Vesthimmerlands Museum.
Rapporten blev fremsendt i februar 2018, og museets opfølgningsplan på Slots- og Kulturstyrelsens
anbefalinger blev godkendt af styrelsen i april 2018. Vesthimmerlands Museum ønsker især at drøfte fire af
de i alt 18 punkter i kvalitetsvurderingen. Ultimo april bliver Vesthimmerlands Museums ledelse indkaldt af
Slots- og Kulturstyresen til at gøre rede for opfølgningstiltag på kvalitetsvurderingens anbefalinger.

Anbefalinger

Tiltag/aktivitet

Her gengives ordret Slots- og
Kulturstyrelsens enkelte
anbefalinger fra
kvalitetsvurderingsrapporten.

Ud for hver anbefaling angives i punktform tiltag/aktivitet,
som museet vil iværksætte for at imødekomme anbefalingen.

 at museet udarbejder et strategisk
grundlag for den samlede
virksomhed og prioriterer
ressourcerne i forhold til en
fremadrettet udvikling af museet.
Herunder særlige faglige
fokusområder.

Der udarbejdes et strategiske grundlag samt handlings- og tidsplan i
samarbejde med Vesthimmerlands Kommune.
Kommunen planlægger at udarbejde en kulturpolitik, hvor museerne
er et af flere fokusområder.

 at museet sammen med
kommunen (fortsat) arbejder for, at
sikre et tilstrækkeligt
ressourcegrundlag til at drive og
udvikle museet og at der oparbejdes
en fornuftig egenkapital, så museet
ikke er så sårbart, som det er
tilfældet i dag.

Der afholdes dialogmøder med forvaltningen og det politiske niveau.
Der udarbejdes en fireårsplan med henblik på at skabe en
bæredygtig økonomi.

 at museet og kommunen er
opmærksomme på, at sikre så
optimale arbejdsvilkår og ressourceanvendelse for museet som
muligt.

Der udarbejdes sammen med kommunens forvaltning en plan for
løbende orientering og drøftelse af løsningsmuligheder vedr.
arbejdsvilkår og ressourceanvendelse.

 at der arbejdes mod en langsigtet
løsning vedr. opbevaring af museets
samling.

Museet er interesseret i en fællesmagasinløsning sammen med
andre statsanerkendte museer, men p.t. er ingen
løsningsmuligheder i sigte.
Den nuværende lejeaftale er bundet til en femårig periode frem til
oktober 2022. Indtil da skal der være fundet et alternativ.
Arbejdet med magasinløsning indgår i dialogmøder og
udviklingsplaner i samarbejde med kommunen.

2. Stenaldercenter Ertebølle
Den 15. juni i år åbner Stenaldercenter Ertebølle et komplet nyindrettet oplevelseslandskab. Ombygningen
blev muliggjort takket være en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal. Det nye Stenaldercenter rummer enestående potentialer til at løfte oplevelses- og
kystturismen i Vesthimmerland. I uge 28 planlægges gennemførelsen af The European Stone Age Gathering
i Ertebølle med omkring 50 deltagende aktører fra andre europæiske lande. Vesthimmerlands Museum
ønsker at orientere om anlægsprojektet og drøfte synlighed og formidling.
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