MUD
- Museernes Udgravningsdata

Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde i MUD Odense d. 26. marts 2008 kl. 9.15
Afbud fra: Henrik, Morten, Otto. Til stede: Carsten, Niels, Palle, Mads, Hugo
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.
OK – se status for opgaver.
5) Status siden sidst.
Nyhedsbrev er ude. Der er også lagt tabelstruktur til MapKort (MapInfo) på hjemmeside.
DALF har ønsket en oplæ gsholder – det kan vi ikke klare, men der er logon til et ”tomt”
museum.
Ellers har formandens tid gået med problemerne med COWI og tidsplanen.
6) Økonomi.
Intet særligt at bemærke fra formanden. Der mangler et revisionsfirma. Det må vælges af
formand, kasserer i samarbejde med administratoren. COWI har endnu ikke sendt
regning.
7) Status på test af database.
Testen løber indtil 15. april. Der er vist problemer med sagsnumre med 7 cifre (år+tre
tal). Der indsamles stadig meddelelser og de to koordinatorer samler op.
Evt. et felt med ”typologi” til genstandslisten. Der kommer nok mere til.
Brugere kan redigere navnelisten (skal rettes).
Det vil være ønskeligt at fund kan relateres til fund (prøver kan deles i X-numre; en urne
kan indeholde … o.s.v.).
Fotos skal fastlægges i størrelse (maksimalt – ikke forstørrelse af mindre fotos).
8) Status på hjemmeside
Forum er nu oprettet. Vi må opfordre til brugen – evt. på forsiden!! Evt. skal testerne
orienteres om forumfunktionen. Tabelstruktur til MapInfo lagt op.
Der mangler vist stamtabellerne!!!! OTTO.

Vejledningerne skal på efterhånden (Otto/Hugo).
Ansvarlige for gennemgang af hjemmesiden: Carsten, Otto og Palle.
9) Status på ’Vejledning til MUD-databasen’.
Den bliver længere og længere. Der skal nu arbejdes videre med alle afsnit, screendumps
og især MapInfo m.v. En ny sendes ud igen samt til hjemmesden.
ALLE kommentarer modtages med TAK!!! Hugo.
10) Ny tidsplan. Samtale med Cowi.
Carsten har bedt Aske om møde, men ikke hørt nærmere. Formentlig et møde i
kommende uge.
Carsten producerer en ”historik” – vi må bede om hvem der er den ekstra støtteperson
(det var en af grundene til vores anbefaling) – en der KAN løse problemer samt en ny,
GARANTERET tidsplan inkl. tidspunkt og pris for brugeradministration.
Carsten + Hugo – formentlig i uge 14.
11) Generalforsamling. Indkaldelse, dagsorden osv.
Beretning ud før generalforsamlingen i et langt nyhedsbrev og derfor en meget kort
forsamling, ca. 20 minutter.
Vi afventer endelig besked fra DARs møde i morgen torsdag.
Der to på valg: Mads (kan genvælges) og Henrik (). Desuden evt. suppleanterne: Palle,
Morten og Hugo.
Indkaldelse skal ud senest 1 md. før = fredag d. 28-03-2008 inkl. vedtæ gter og
forretningsorden og en seddel vedr. stemmeafgivelse ved fuldmagt!
Evt. ændringsfo rslag til vedtægterne! Carsten. §5 rettes til §6 i §3 (?). Stemmeafgivelse
ved fuldmagt er i forretningsorden (?).
Til generalforsamling skal vi have et udkast til budget og til afregning af institutionernes
forbrug. Forslaget bliver en fast årlig afgift og dertil afregning efter forbrug inkl. en del
til videreudvikling og administration. To metoder: høj fast afgift og forbrugsafgift efter
”prisen” eller lav fast afgift (administration, hjemmeside, revision og møder) og højere
afregningspris med plads til udvikling.
Vi har en pris på kr. 120,- pr. Gigabyte/år p.t. – foreløbig må vi vurdere at den faste afgift
må udgøre en væsentlig del af abonnementet for at der bliver plads til udvikling.
12) Evt.
OBM har besluttet at lægge sine data over, når MUD er fungerende efter test.
OBM udarbejder en applikation mellem egne databaser og MUD. Erfaringer mv. herfra
vil frit kunne benyttes af andre museer.
HVIS COWI kan levere varen, må vi forvente væsentlig mindre mødeaktivitet i 20082009!!!
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