
Referat af MUD-betyrelsesmøde onsdag 14-11-2007 (Fuglsø) 
 
Til stede: Carsten, Palle, Niels, Henrik, Hugo (referent), Mads,Otto. 
Afbud: Morten 
 
Jf. dagsorden 
 
1) Dagsorden, OK 
2) Ordstyrer, Carsten 
3) Referent, Hugo 
4) Referat fra sidst, OK. (Ingen bemærkninger) 
5) Status siden sidst. Intet ud over den intensive orientering jf. diverse mails om stamtabeller m.v. 

Nyhedsbrev er ude. Udviklingen foregår let forsinket! 
6) Økonomi. SKAT har medelt at der er moms på MUD inkl. indskuddene. 
7) Stamtabeller. Enighed om at vi skal bede om respons i forbindelse med testningen i dec.-jan. 

XLS med samlede stamtabeller til testerne og bøn om farvet respons – hver i sit ark navngivet 
med AKRONYM og Initialer og med farver til en samlet opsamling. 

8) Projektbeskrivelse til fortsat ansøgning (i første omgang til støtte til udviklingen!) – omdelt. 
Enighed om at der skal sendes rund og indsendes forslag til Carsten inden en dato fremsendt pr. 
mail ☺ 

9) Test: I perioden 1. dec. -> året ud!!! 
Koordinatorerne (Niels og Henrik) lave konkrete opgaver til testerne. 
Planlægger 2 * stresstest, hvor så mange som muligt logger på og bruger samtidigt! 

10) Hjemmeside: Købt. Otto påtager sig indholdsarbejde. 
På siden skal link til ”Launch” ligge – så er det også der der søges vejledning m.v. 

11) - 
12) Fondsansøgning: 

Vi søger til: Delfinansiering af udviklingen (vel lidt håb ref.) 
  1. Små putons…. (aner ikke hvad jeg skrev eller mente!) 
  2. Konvertering MUD->Regin/Museernes samlinger 
  3. Geografiske data/tegninger/GIS 

13) Vejledning til MUD (Mads og Hugo + hjælp fra bestyrelsen) 
Udarbejdes under testen, da vi næppe kan nå det bare nogenlunde dækkende før. 

14) Best practice MUD-GIS. Så der er mulighed for at museerne kan indrette sig = deres GIS 
formålstjenligt. Carsen snakker med Aske. HHS forsøger at lave en vejledning, når vi har 
oplysninger. 
Lidt snak om at vi skal huske at der kan eksporteres til fx xls (Carsten kontakter Aske efter 
kontrol af projektbeskrivelsen). 

15) - 
16) Evt. lidt om køb af serverplads noget billigere – intet konkret. 
 
Næste møde: Tirsdag d. 18-12 kl. 9:15 på OBM 
 


