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Til stede: Carsten Risager, Mads Runge, Hugo Hvid Sørensen (suppl.), Annemarie 
Bønnelycke (suppl.), Otto Uldum, Niels Wickman, Henrik Skovsen. 
Afbud: Kasper Søsted (suppl.), Christoph Briese (suppl.). 
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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) Status på Regin-modul 
8) Status på MUD-GIS. 
9) Status på ArkBeret konvertering 
10) Evt. 
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Pt. ca. 71.000 i beholdning pr. 31-10-2009. Vi har i årets første 9 måneder oparbejdet et 
”underskud” i forhold til budget. Et nyt medlemsmuseum ”Silkeborg Museum”. Vi har 



udviklet datering(rettelse); MUD-GIS beskrivelse; Administrationsmodulet. Dertil 
kommer en neutral post – udviklingsmodulet/eksportmodulet til REGIN. 
Fordelingsnøglen bør revurderes, når vi ser reelt forbrug for flere større institutioner! 
Foreløbigt gøres forbruget op nær et års udgang baseret på fire kvartaler, der 
sammentælles og opkræves samlet i december pr. institution. Kontingent opkræves først 
på året. 
Økonomien holder ca. ”sammen” med nuværende kontingent og forbrugsbetaling. Vi 
satser altid efter at have en buffer på ca. 50.000 til løbende, uforudseelige udgifter. 
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Formatforespørgslen. Svar fra 12 museer – svar kan stadig nås. Der kommer endnu en 
kortvarig forespørgsel ud – så vi er sikre på at alle ønsker skulle komme med. 
Der har været afholdt møder med KUAS og COWI (orienterende) og formanden samt 
suppleant. Det har været i orden med lidt orientering samt aftaler om forskellige 
udvekslinger af data og koordinering af forskellige lister samt REGIN-eksporten og 
dateringerne i REGIN, der endnu ikke er harmoniseret med Fund og Fortidsminder, som 
MUD følger. Der foreligger interne notater fra mødet med kulturarvsstyrelsen. 
Kulturarvsstyrelsen er i et formelt brev forespurgt vedr. dateringer i REGIN og Marine 
stednumre, hvortil vi har fået svar, bl.a. at vi sender genstande UDEN datering. 
Vi mangler implementering af marine stednumre – men det bør afvente at de 
implementeres i REGIN. 
Der er ikke lavet nye udviklingstiltag undt. pt. 8. Vi har lavet en kontrakt vedr. ad-hoc-
opgaver med COWI. 
Der er afholdt MUD-kursus ved. Kristine Precht – i den forbindelse kom brugerønsker 
(se under punkt 9). 
Bør vi have bestyrelsesbeslutninger vedr. indholdet på hjemmesiden. Vi overlader det til 
formanden at beslutte/vurdere og evt. spørge bestyrelsen, hvis der kan være tvivl. 
Seneste nyhedsbrev skal på hjemmesiden, Otto. 
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Det er nu rullet ud med visse fejl bl.a. rigtigt ”dumme” fejl i det der har fungeret og 
noget, der ikke følger kravspecifikationen. Modulet er i testfasen med især Carsten og 
Hugo på den aktive(re) side. 
Carsten sender en vejledning til JIRA ud. Dér kan man se de indberettede fejl. 
Carsten sender kravspecifikationen til bestyrelsen+ til kontrol. 
Meld gerne uoverensstemmelser til Carsten og Hugo - hvis du ikke ser dem i JIRA. 
Vi mangler koordinering af hvordan der sendes dateringer til REGIN … NÅR de er 
implementeret. 
Der ER problemer med REGIN, men det synes ikke at skyldes MUDs overførsel, da der 
kun overføres få, få data p.t. 
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Kravspecifikationen er blevet færdig og er rigtig god og grundig med ganske få åbne 
spørgsmål, der SKAL tages stilling til. Bestyrelsen indstiller vi accepterer en meget stram 
form for geometrier (anlægsgrænser m.v.) – hvis vi kan få en sikker begrundelse fra 
udvikleren med argumention fra såvel ESRI og MapInfo – d.v.s. at fx alle anlæg 
opbevares med en ”signatur” (stregtykkelse m.v.) – det vil altid være muligt for de 
enkelte at lave andet på baggrund af attributter fra MUD. 
Bestyrelsen ønsker gerne at der igangsættes en proces med vurdering af selve 
specifikationen. 



MUD bør hurtigst muligt fabrikere en beskrivelse og argumentation for hvorfor MUD-
GIS er vigtigt og væsentligt. 
Vi bør afsøge KUAS krav og evt. andre fiansieringsmuligheder inkl. evt. en forespørgsel 
til medlemsmuseerne om medfinansiering. 
Formanden præsenterer MUD-GIS på Fuglsømødet og vi forsøger at foranstalte et møde 
med KUAS relevante kontorer inden nytår. 
Mads påtager sig at lave et udkast til en SIGENDE og RÅBENDE beskrivelse af de 
eksisterende forhold. 
Vi laver et særligt MUDGIS punkt på hjemmesiden med en kort beskrivelse og 
kravspecifikationen. 
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Det er sket og OBM overskygger nu alle �. Efter dette er konstateret at det nu tager 
temmelig lang tid at hente sagslisten for alle institutioner – vi ved ikke om det også 
gælder for institutioner med kun få sager. Vi undersøger og forespørger om en evt. 
løsning. 
OBM får brug for adgang til forskellige webservices i MUD bl.a. til Historisk Atlas. 
Carsten kontrollerer hvad der står i den oprindelige kravspecifikation. 
En evt. medfinansiering fra MUD forudsætter at der udvikles alment tilgængelige 
løsninger med beskrivelser for medlemsinstitutionerne. Vi bør undersøge om ikke KUAS 
formidlingspulje kan være interesseret i at medfinansiere et ”generelt værktøj” der så vil 
være tilgængeligt for alle museer. 
Der er konstateret en fejl, der begrænser MUD til 500 relationer. Vi ønsker det rettet for 
en fornuftig pris – formodentlig på ad-hoc-aftalen. 
På OBM er der samlet sammen vedr. diverse ønsker efter at MUD nu kører der – det 
lægges på MUD-forum inkl. formandens svar. 
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Der er efterhånden indkommet forskellige ønsker til udvikling/tilpasninger – de lægges 
på forum, så vi kan lave en god opdatering – forhåbentlig snart �. 
OBS: Man kan åbne to sessioner af MUD og have listerne åbne samtidig med 
Beretningsteksten!! 
 
 


