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Referat af bestyrelsesmøde i MUD Odense d. 31. januar 2011 kl. 9.15 
Til stede: Carsten Risager, Henrik Skousen, Anne Marie Bønnelycke, Niels Wickmann, 
Otto Uldum, Mads Runge 
Afbud: Hugo Sørensen, Kasper Søsted. 
 
 
1) Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
2) Valg af ordstyrer 
Carsten 
3) Valg af referent 
Mads 
4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde. 
Godkendt uden bemærkninger 
5) Økonomi. 
Henrik eftersender nøgletal/årsopgørelse 2010 
6) Status siden sidst. 
Carsten er blevet afskediget på Horsens Museum. MUDs vedtægter tilsiger, at man skal 
være fastansat på et statsanerkendt arkæologisk museum for at være medlem af MUD-
bestyrelsen. Medlemskab følger personen og ikke institutionen. Det er derfor muligt, at 
Carsten er nødt til at fratræde som formand efter næste generalforsamling.  
Mulige løsninger og alternative kandidater blev drøftet. Bestyrelsen vil på næste 
bestyrelsesmøde – som ligger umiddelbart før generalforsamlingen – lave en opsamling 
mhp. at have en indstilling og et forslag til en formandskandidat klar til 
generalforsamlingen.  
 
MUD overvejer muligheden for at ansøge KUAS’ Rådighedssum om driftsmidler.  
 
Der har været enkelte mindre problemer med MUD siden sidste møde:  

• Huller i exporten til Regin. Problemet lå i MUD og er nu rettet. 
• Beretningsmodul blandede lister sammen ved print (er rettet d. 28.1.). 
• Carsten har præsenteret MUD for Middelalderarkæologisk Metodenetværk. 

Efterfølgende har Carsten haft et møde med en arbejdsgruppe nedsat af 
Middelalderarkæologisk Metodenetværk. Formålet er at få tilføjet elementer til 
MUD, så den kan rumme MA-bygravninger (oplysninger om stratigrafi mv.). Der 
var forskellige muligheder for at imødekomme middelalderarkæologerne ønsker. 
Arbejdsgruppen udsender senere et referat fra mødet.  

 



Diskussion af akronymproblematik ved museumsfusioner. Der er udarbejdet og 
rundsendt en model mht. MUD-kontingenter mv. i den forbindelse.  
 
7) Status på MUD-GIS. 
Carsten har drøftet finansieringen med KUAS. Der er foreløbig ingen positive signaler 
om bidrag her fra.  
I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdtes et møde med COWI vedr. en lidt mere skrabet 
og dermed billigere model af MUD-GIS (fokus på de basale funktioner og anvendelse af 
open source).  
Der arbejdes samlet set på flere fronter mht. at komme videre med opgaven. 
 
8) Status på brugerønsker 
Formatønsker og eksport til Regin (delaftale 8 med COWI): 
Flg. museer har givet tilsagn om medfinansiering: Moesgård, Horsens, Sønderjylland, Odense 
og Kroppedal  
Der skal desuden søges penge. Lennart Madsen, Haderslev sammenskriver en ansøgning 
bl.a. på baggrund af indspark fra Carsten. MUD-bestyrelsesmuseerne bliver 
medunderskrivere.  
 
9) Generalforsamling 
Planlægges afholdt i forbindelse med AGF-møde. Carsten afklarer, om der allerede er et 
værtsmuseum. Hvis ikke ville Moesgård kunne lægge lokaler til.  
 
10) Evt. 
 
 
 
Over middag var der møde med repræsentanter fra Cowi (for de medlemmer af 
bestyrelsen som er interesserede) 
På mødet blev følgende diskuteret: 
MUD-GIS 
Formatønsker (Carsten bad om 14 dages udsættelse på, om vi siger ja til tilbuddet). 
Carsten pointerede, at beretningsudskriften er langsom. Cowi monitorerer deres server i 
forbindelse med at vi genererer en stor beretning, for at se om der er problemer med 
performance i deres ende. 
 
 
 
 
Carsten Risager 
 


