
MUD Bestyrelsesmøde 16-08-2007 kl. 9:15 – 11:45 på OBM 
 
Til stede: Carsten, Henrik, Niels, Mads, Morten, Hugo (ref). 
 
1. Dagsorden godkendt som udsendt med tilføjelse af ”13. Revision af forretningsordenen.” 
2. Ordstyrer: Carsten 
3. Referent: Hugo 
4. Referat fra sidste møde godkendt uden rettelser eller tilføjelser. 
5. Status siden sidst: 

Selskabsoprettelsen er nu i orden, dog skal skatte(moms)-status korrigeres jf. pkt. 6. 
Det arkæologiske Råd har henvendt sig vedrørende en udpegning af person fra MUD til 
følgegruppe for KUAS 4F-projekt (sammenlægning og modernisering af Fund og fortidsminder 
og Fredede Fortidsminder) og Hugo er udpeget efter høring i hele bestyrelsen for MUD. 
Seneste NOTAT fra KUAS er en god opbakning til MUD og præsenterer et syn på MUD og de 
øvrige databaser, der giver MUD en ”god” placering som den fællesmuseale udgravningsdatabase 
med integration til de nationale databaser. Det blev fint illustreret i det udsendte NYHEDSBREV 
fra MUD, der netop er udsendt. 
COWI har fået besked og skulle være i gang med sidste hånd på kontrakten, der endnu mangler at 
underskrives – en tidsplan er dog ”i hus” jf. omsendte fra Carsten. 
Vi forventer at kunne ”publicere” den endelig testversion på Fuglsømødet medio november jf. 
punkt 9. 
Hjemmesiden – se punkt 10. 

6. Økonomi: Forbrug til nu kr. 316,- og resterende indestående 434.684,- der dækker udviklingen af 
første trin samt møderne og den første drift. 
7. Orientering og prioritering vedr. deltagelsen i følgegruppe til 4F. Der har været en kort kontakt til 
projektkoordinatoren Kristine Hoff Meyer i forbindelse med møde mellem MUD (Carsten og Hugo) 
og KUAS, Dokumentation. Kristine har udsendt en projektbeskrivelse og følgegruppen mødes d. 4. 
september til første arbejdsmøde på Viborg Stiftmuseum. Hugo prioriterer ”stamtabel-
koordineringen”, hvor vores frist for hurtig integration er 15-10-2007, og den bedst mulige 
”integration” af MUD-data og gerne et samspil på et rimeligt niveau: MUD <-> Fund og 
Fortidsminder (indberetningen/DKC-online) <-> REGIN. 
Hugo vil også fremhæve, at der på sigt kan være god økonomi i at koordinere et sagsstyringsmodul 
med behandlingen i KUAS, Fortidsminder, da selve konceptet med ”kampagne-delingen” af de 
enkelte sager går som fod i hose med sagsbehandlingen i KUAS, som den foregår nu. Den del 
ligger jo i vores fase ”nn” ☺. 
Det blev besluttet at sende bestyrelsesreferater fra MUD til Kristine som orientering. 
8. Stamtabeller: 

I den administrative (overordnede sagsdel følges slavisk fundtyper, begivenhedstyper og 
dateringer jf. DKC/4F), det samme gælder stednumrene (mon de marine bliver integreret ?). 
Det er vigtigt hele tiden at huske at DKC benytter Fundtype+datering+antal som indeksnøgle – 
altså ”tygget” information på sagsniveau/lokalitetsniveau, mens registreringen af de enkelte 
anlæg/kontekster i MUD er feltdokumentation. 
Der vil ”genstå” en koordinering DKC<->REGIN, men det er ikke MUDs ”job” ☺. 
Dateringskoder fastholdes som i DKC også til kontekst/anlægsniveau og genstandsniveau, da de 
koder også benyttes i REGIN (mon ikke KUAS kontrollerer den ”perfekte” overensstemmelse). 
 
Det MUD-specifikke er: Anlæg/kontekster og Genstande 
Alle bestyrelsesmedlemmer bedes gennemse det udsendte fra Mads vedr. MUDs stamtabeller. 



Vi SKAL tage stilling til om vi skal fortsætte anlægstyper fra OBM (Ark-data) og ikke mindst om 
metoden til karakteristik af genstande skal benytte OBM-formen! 
Desuden bør tilføjes en række ”anlægstyper” der muliggør registrering af marine fund jf. Ottos 
forslag. 

9. Testplan: 
Fase 1 starter 15-10-2007 og gennemføres af bestyrelsen på kun 2 uger! 
Fase 2 løber 15-11-2007 – 15-12-2007. Hertil efterlyses et ”testpanel” til supplement af 
bestyrelsen – ideelt set ca. en person pr. involveret museum og meget gerne med en god spredning 
i ”særinteresser” (meso, jernalderboplader, laggravninger, middelaldergravninger, marinarkæologi 
og grave ……). 
Fase 3 (den endelige brugstest inkl. styringsmodul til diskforbrug m.v.) 15-01-2007 og tre  
måneder frem. Her bør vel alle have mulighed for at deltage. 

10. Hjemmeside 
Køb af domænenavn ”udgravningsdata.dk” skal klares – det var Otto, der skulle gøre det. 
Vi skal have fundet en ”forumordning” – gerne ”professionel” version med mulighed for at 
placere brugsanvisninger, tilmelde sig maillister og have et lukket område for bestyrelsen. 
Fristen for at det fungerer er 15-11-2007, hvor testfase 2 starter! Niels W undersøger urtigt 
mulighederne. 

11. Fuglsø 
Morten kontakter straks koordinatorerne vedr. et indlæg på 0,5 time i den fælles session for 
middelalder og forhistorisk arkæologi. Undersøger om der evt. kan betales for Aske til indlægget. 

12. Fondsansøgninger 
Konverteringsmodul må søges medfinansieret af KUAS i 2008, når vi har noget at 
konvertere/koordinere med de centrale databaser. 
Carsten lave en ansøgning på 25% af udviklingsomkostningen til KUAS digitaliseringspulje 
under punktet/formålet ”afskaffelse af lokale databaseløsninger”. Niels W lovede at læse 
korrektur. Udgangspunktet er den beskrivelse m.v vi allerede har i hænde. 

13. Forretningsordenen 
En mindre revision: i §2 slettes pasus om ”næstformand”, da vi ikke har sådan en. Formanden 
forpligtes i stedet til at orientere bestyrelsen ved fravær. 

14: Næste møde (+evt.): Næste møde 10-10-2007 kl. 9:15 på OBM 
 
/HHS 16-08-2007 21:16 


