
MUD  
- Museernes Udgravningsdata  

Bestyrelsesmøde i MUD Odense d. 7. februar 2008 kl. 9.15 
 
Til stede: Otto; Niels; Hugo (ref.), Mads, Henrik, Carsten, Palle. Afbud: Morten. 
 
Dagsorden: 
1) Godkendelse af dagsorden. 
2) Valg af ordstyrer 
3) Valg af referent 
4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde. 
5) Status siden sidst. 
6) Økonomi. 
7) Projektbeskrivelse/Fondsansøgning 
8) Status på ’Plan til test af database’.  
9) Status på hjemmeside 
10) Status på ’Vejledning til MUD-databasen’ 
11) Ny tidsplan, samt regning fra Cowi. Forhåbentlig med en databaseversion der er klar 
til indskrivning. 
12) Orientering om OBM’s planer om udarbejdelse af interne overførselsprogrammer til 
data fra konserverings- og magasineringsdatabase samt ArkKort 
13) Mobil-MUD ved Mads 
14) Generalforsamling 
15) 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. 
Kerteminde Museum er nu også med. 

5) Status siden sidst. 
Databasen næsten parat til test, dog med nogle manglende funktioner. 



Der har været landmålermøde i Haderslev, hvor MUD blev kort præsenteret. 
Der er Arkæologisk GIS-forum 31. marts, hvor Niels præsenterer MUD. 
Seminar/præsentation af bevaring, formater af digitale billeder. Hugo tilmeldt. 
Der er ”lagt billet ind” på generalforsamling efter DAR-årsmødet, men med usikkerhed 
om det kan lade sig gøre p.g.a. mulig lang ministerkonference. 

6) Økonomi. 
Der er kr. 364.500 i kassen efter enkelte udgifter til møder og rejser og hjemmesider er 
betalt. Endnu ikke indbetaling fra Kerteminde. Regning fra COWI ventes. 

7) Projektbeskrivelse/Fondsansøgning 
”Hænger” hvor den var sidst (Carsten), bør måske vente til der er et fungerende produkt. 
inkl. en masse data.  

8) Status på ’Plan til test af database’.  
Niels og Henrik har en plan klar, men skal gøres færdig til uge 8, hvor det forventes at 
der kommer NYHEDSBREV og test kan begynde inkl. udkast til brugervejledning. 
Niels sender en navneliste til Carsten med testerne. Testere bør efterlyses. 
Testen skulle forløbe i en måned fra ____ (oprindeligt 15. november). Derefter 3 md. til 
fejlretning(er). 
Carsten sørger for login til bestyrelsesmuseerne og til testmuseer (superuser + to bruger 
på museet). 

9) Status på hjemmeside  
Otto har oprettet en side med en hovedside og to undersider på 
www.udgravningsdata.dk, med lidt lagt op. Der skal brugervejledning og 
diskusionsforum på (asp-baseret), der er fundet en løsning ”snitz” til diskussion m.v. 
Det fungerer på FrontPage. 
Vi har overvejet at lægge få mailadresser på (med viderestilling til relevante). Formatet 
___@udgravningsdata.dk. 

10) Status på ’Vejledning til MUD-databasen’ 
Hugo arbejder på sagen - fra word til pdf med indhold og index – Mads er backup 

11) Ny tidsplan, samt regning fra Cowi. Forhåbentlig med en databaseversion der er 
klar til indskrivning. 
En måned til ”Site acceptance test”. Mindst to skal kontrollere punkt for punkt t alle 
lovede funktioner er med. Niels og Henrik er de grove kontrollanter fra den dag, der 
meldes klart til Site Acceptance Test. 
Status er at vi nu kan oprette brugere til indtastning og test, hvor data ikke slettes – det er 
altså brugbare data, der bliver indskrevet! 
Carsten vil bede om et møde med Aske og overordnede i Cowi snarest for at få afklaret 
status og tidsplan. Hugo melder sig som medrepræsentant fra MUD. 



12) Orientering om OBM’s planer om udarbejdelse af interne 
overførselsprogrammer til data fra konserverings- og magasineringsdatabase samt 
ArkKort 
Mads orienterede kort om at der arbejdes med planer for en tilknytning fra 
konserveringsdatabase til MUD-data (fra OBM) og knytning fra kortdata (MapInfo) til 
MUD. 
Vi efterlyser en anbefaling til MapInfo-tabelstruktur, der er anbefalelsesværdig. 
Carsten sender ArkKorts MapInfo-tabelstruktur til Hugo til indskrivning i vejledningen 
som ”anbefalinger”. 
Vi bør overveje at de nyeste versioner af ArkDigi m.v. på www.udgravningsdata.dk til 
download. Der skal en forklaring på om at det er det nærmeste vi kan komme på en 
anbefaling af ”best standard” p.t. (usupporteret). 

13) Mobil-MUD ved Mads  
Mads orienterede om brug af MUD i felten. Et forsøg med Allan Andersen, der arbejdede 
med MUD via mobil opkobling fra felten til MUD via mobilt bredbånd er gennemført. 
Der er lang opkoblingstid, men så kørte det fint og inden længe bliver hastigheden bedre 
på det mobile internet. Blot vil det nok ikke være relevant at uploade billedfiler (fotos og 
tegninger). Mobilt bredbånd hos fx TDC koster pt. ca. 350,- inkl. moms. 

14) Generalforsamling 
Vi håber på en tid efter DARs årsmøde 30. april – kan det ikke lade sig gøre må vi tage 
den derfra. 

15) Evt. 
Vi fik præsenteret GIS- løsningen på OBM inkl. formater (ikke refereret). 
 
Næste møde: 26. marts på OBM kl.9:15+ 
 
Referat afsluttet 07-02-2008 11:35 


