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Til stede: Carsten Risager, Kasper Søsted, Hugo Hvid Sørensen (suppl.), Annemarie 

Bønnelycke (suppl.), Otto Uldum, Niels Wickman, Henrik Skovsen. 

Fraværende: Mads Runge (syg),  Christoph Briese (suppl.). 

Dagsorden : 
1) Godkendelse af dagsorden. 

2) Valg af ordstyrer 

3) Valg af referent 

4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde. 

5) Økonomi. 

6) Status siden sidst. 

7) Fejl på filserveren har fået os til at miste nogle data. 

 -orientering 

 -løsningsmodelen 

8) MUD-GIS 

 -møde med Kuas 

 -udtalelses fra Kuas 

 -stillingtagen til Cowi-udspil vedr. økonomi 

9) CAA2010 i Granada 

10) Nyhedsbrev 

11) Generalforsamling 

12) Evt. 

Referat: 

1) Godkendelse af dagsorden. 
OK 

2) Valg af ordstyrer 
Carsten 

3) Valg af referent 
Hugo 



4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger 
fra sidste møde. 
- ingen bemærkninger. 

5) Økonomi. 
Carsten har opfordret kasserer til at regninger (i samarbejde med bogholder) sendes ud så 

betids at årets resultat ikke belaster den økonomiførende institution. 

Der er nu splittet op i drift af hjemmeside, database og IT-tjenesteydelser. 

Henrik udsender seneste års regnskab til orientering som det sendes til revision. 

Som økonomien nu ser ud er der alene midler til den fortsatte drift i 2010. 

6) Status siden sidst. 
Hugo har fået indsamlet 10-12 ønsker til formatønsker fra museerne (lister og 

journalnumre). Hugo sender en skriftlig status ud til bestyrelsen – så hører vi igen i 

medlemskredsen. 

Et medlem, ”Museum Salling”, har ønsket at melde sig ud og benytte eget system. 

Vi skal have lavet et forslag til vedtægtsændringer (frist i forhold til regnskabsåret samt at 

medlemsmuseet selv skal bekoste udtræk af data, der kan forventes slettet ved 

udmeldelse – alternativt kunne være en mulighed for at få opbevaret data … formentlig ). 

I forlængelse af mødet med KUAS, der overvejer dataansvarsfraskrivelse i en eller anden 

form, har vi bedt om at blive orienteret så vi kan tilpasse vores praksis evt. med 

”kontrakter” med museerne/medlemmerne eller lign. Vi bør måske se tilbage i vores 

kontrakt med udbyderen. 

Niels W. og Kasper ser i samarbejde på vedtægterne og ændringsforslag. 

En ny beregningsmodel for brug af serverplads gør vores forbrug en anelse billigere, da 

vi ikke længere køber ”i portioner”. 

Carsten har holdt oplæg om MUD på Fuglsø med påfaldende få spørgsmål – i den 

anledning udgivet en folder om MD-GIS bl.a. med flot hjælp fra Allan (OBM). 

REGIN-modulet er nu færdigt og velfungerende, for de museer der kan holde standarden 

med Akronym-journalnummer o.s.v. 

En fejl, der forhindrede mere end 500 relationer til fx ét anlæg er rettet. 

Formanden har været til møde med KUAS, hvor der blev udtrykt stor tilfredshed med 

eksportmodulet til REGIN. Anden integration med Kulturarvsstyrelsens databaser er 

udsat til fx FundOgFortidsminder er fungerende . Dateringerne kan og vil blive 

overført fra MUD til REGIN, når REGIN indfører samme dateringskoder som 

FundOgFortidsminder. 

Der HAR været dialog og forespørgsler på MUD-forum – en dejlig udvikling – der 

måske tyder på at der er kommet bedre gang i brugen. 

En ansøgning til KUAS udviklingspulje til støtte til MUD-GIS blev afslået jf. omsendt til 

bestyrelsen. 

7) Fejl på filserveren har fået os til at miste nogle data. 

 -Orientering 
Carsten opdagede at uploadede billeder/fotos ikke kom frem. Det viste sig at der i 

forbindelse med serverflytning VAR mistet data (ca. 1 promille af uploadede 

fotos/rasterfiler). Carsten har udsendt en liste til museerne om de forsvundne 

billeder/fotos – der mangler endnu lister til enkelte medlemsmuseer. Dette gør Carsten 

inkl. orientering i næste nyhedsbrev. 



 -Løsningsmodelen 
Leverandøren har nu indført en rutine til check af om der mistes filer således at de kan 

fremfinde filer fra backup, mens det endnu er tidligt nok. 

Det er samtidig aftalt at der indføres procedurer hos leverandøren, der sørger for at MUD 

har servicevindue ved/under serverarbejde. 

8) MUD-GIS 

 -møde med KUAS 
Tolkningen i KUAS af det fremsendte afslag på udviklingsmidler syntes mundtligt noget 

anderledes end det skrevne. Afslaget gik dog ikke på projektet men på den konkrete 

ansøgning – implikationer i forhold til den internationale vurdering m.v. (fra afslaget) kan 

vi endnu ikke vurdere, da den ikke foreligger. 

Vi må primært tage udgangspunkt i den internatonale vurdering i det fremtidige. 

 -udtalelse fra KUAS 
Vi beder KUAS om en ”støttetilkendegivelse” vedr. sikringen af de digitale 

opmålingsdata fra arkæologiske udgravninger. 

En ”støtte” / ”anerkendelse” af problemets alvor er nødvendig for at vi kan komme videre 

og måske skabe en erkendelse i useerne m.v. 

 -stillingtagen til Cowi-udspil vedr. økonomi 
Efter en udtalelse fra KUAS har vi mulighed for at gå videre med alternativer og 

”bevidstgørelse” af museerne, der vil sidde med aben og ansvaret for data inkl. GIS. 

9) CAA2010 i Granada 
Formanden tager til Spanien og præsenterer MUD i Granada til CAA-kongres. Abstract 

er sendt rundt. KUAS har støttet rejsen økonomisk. 

10) Nyhedsbrev 
Carsten sammenfatter det nødvendige 

11) Generalforsamling 23-06-2010 (Horsens) 
Skal falde i årets andet kvartal (altså senest i juni 2010). Vi kan sikkert ikke knytte os til 

”andre arrangementer”. 

Vi overvejer at knytte generalforsamlingen med et lille miniseminar inkl. ”vi kunne 

tænke os at…” om MUD et sted på aksen Odense – Århus. Indkaldelse skal ud en måned 

før! 

Det bliver i Horsens  d. 23-06-2010; Carsten kommer med udspil. 

OBS: vi skal have udkast til vedtægtsændringer færdige. 

12) Evt. 
Vi bør have en røst ved KUAS´ temamøder om ”Fremtidens Museumslandskab” første 

møde afholdes d. 15. april. 

Allan har tilbudt en nyopsætning af hjemmesiden, det takker vi ja til. 

 


	Referat for bestyrelsesmøde i MUD Odense d. 25. marts 2010 kl. 13:30 – 15:40
	Dagsorden :
	Referat:
	1) Godkendelse af dagsorden.
	2) Valg af ordstyrer
	3) Valg af referent
	4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde.
	5) Økonomi.
	6) Status siden sidst.
	7) Fejl på filserveren har fået os til at miste nogle data.
	-Orientering
	-Løsningsmodelen

	8) MUD-GIS
	-møde med KUAS
	-udtalelse fra KUAS
	-stillingtagen til Cowi-udspil vedr. økonomi

	9) CAA2010 i Granada
	10) Nyhedsbrev
	11) Generalforsamling 23-06-2010 (Horsens)
	12) Evt.

