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1) Godkendelse af dagsorden.
OK

2) Valg af ordstyrer
MLJ

3) Valg af referent
Hugo Sørensen

4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra
sidste møde d. 25. september 2013.
Ingen bemærkninger.

5) Opsamling på korrespondancer og forhandlinger siden sidste
møde.
Test af nye version har kørt over vinteren. Nyeste version. Kommentarer i dokument under
test..release 1 i fjerde kolonne.
Nyhedsbrev er udsendt – og på hjemmesiden.
Møde med KUS om FMIT – igen påpegning af at GIS er et stadigt problem. Vi har en tillid til at
MUD-data vil kunne rummes – se nedenstående.

6) Økonomi
Vi kom ind i året med et lille overskud på kontoen. Opkrævninger er gået ud til museerne og
ingen har reageret på den nye fordeling. Morsland er kommet med under Thy. Museum
Nordsjælland har fået nyt akronym og beholder to af de gamle akronymer.
Viborg, Salling og København samt Bornholm er de ikke deltagende områder p.t.
Status for udviklingsmidler i MUD: Vi forventer nogle ekstra udgifter til den fortsatte udvikling
efter vores større opdateringer i år.
Der står stadig enkelte punkter på listen over ønsker og vi har formodentlig midler til
udvikling/beskrivelse, men næppe til gennemførelse af ret meget før 2015.
MUDs årsregnskab 2013. Årets ”store” overskud var reserveret til udviklingen og
implementeringen af nyeste version og er nu forbrugt.
Formandskompensationen er i ”KUS-retningslinjer” skrevet op – vi opskriver naturligvis efter
fremsendelse af dokumentation for nye retningslinjer.

7) Driften af MUD.
Status på fejlmeddelelser ved overførelse til Regin. Problemet opstod efter en opdatering af
REGIN – der synes at være et kapacitetsproblem i REGINS ”autorisationsmodul”.
Der optræder en ”mærkelig” og tilsyneladende midlertidig / periodisk fejl i overførslen fra
MUD-REGIN, hvor indstillingerne til REGIN-overførsel i MUDs administrationsmodul ikke
konsekvent overholdes ved eksporten. Problemet skal beskrives og fejlfindes!
Skriv detaljerede beskrivelser, noter tidspunktet og send til hhs@vestmuseum.dk, der samler op så
hurtigt som muligt (cc. Til Mads Leen…).
Ønsker fra Museum Lolland-Falster:
MUDs bestyrelse forstår henvendelsen som ønske om en konsistent brug af fundlistens felt
”genstand” for materialegrupperne flint og træ på en afgrænset gruppe af lokaliteter.
Materialet: ”Natur(træ)” findes ikke i MUD
Alle de ønskede tekster/typer til feltet ”genstand” er mulige at indskrive i MUD.

Ved brug af MUDS funktioner til søgning/afgrænsning og gruppering samt gentagelse af værdier
fra posten over og evt. brug af den makrosamling (hotkeys), der ligger tilgængelig på MUDs
hjemmeside, kan indtastningen af større genstandsmængder med en eller næsten ens ordlyd i
”genstand” gøre enkel.
MUDs bestyrelsen samler sammen på muligheder til forenkling af indtastningsarbejdet og samler
dem i et forslagskatalog til løsninger med Hotkeys m.v.
MUDs bestyrelse er åben for tilføjelse af evt. manglende ”materiale-kategorier”, men ikke for
meget omfattende tilføjelser til listerne i ”Genstand”.
MUD er ikke indrettet til at kunne håndtere særlige registreringssystemer for enkeltinstitutioner
og/eller lokaliteter.

8) MUD-GIS.
Orientering om møde med Kristine Hoff Meier (Kristine).
Kristine har været til orienterende møde med Kristine Hoffmeyer (Stine) i KUS, der nu er åben for
at GIS og stedfæstelse kan rummes i det nye FMIT inkl. valideringsmodul til GIS-data.
Vi er glade for at vores kravspecifikation til MUD-GIS nu synes at få anvendelse inkl.
væsentligheden af forståelsen af at GIS skal være tæt knyttet til øvrige oplysninger. Kristine
ønsker at inddrage MUDs bestyrelse i det fortsatte udviklingsarbejde med FMIT.

9) Delaftale 9.
Hvor står vi nu?:
Testens rettelser er nu foretaget til ny test, der p.t. er i gang.
Der ligger på dropbox endnu et nyt dokument til registrering af testens resultater!!
Vi lærer stadig at vi skal være meget konkrete i kravspecifikationen – der har været en lille
omkostning til at sikre, at lukkede sager ikke kan forsynes med nye kampagner.
Vi mangler en grundig test af overførslen til REGIN – alle kombinationer skal afprøves!
Tidsplanen hænger nu på MUDs bestyrelses sidste test af rettelser.
Release1 SKAL ud før generalforsamlingen og gerne meget snart, da også exceleksporten haster.
MUD brugervejledning tilrettet den nyeste version:
+ omtale af smarte redskaber (i download)
Evt. + eksempler på korte vejledninger.
Hugo samler op på vejledning fra 7. april – alle må gerne bidrage før inkl. indskrivning i
”logdokumentet”.

10) Forhold til ”Fælles Museums IT”
Indledende planlægning på sikring af data ved overgang til FMIT.

MUDs formål er at sikre arkæologiske udgravningsdata og vi er sikre på at alle medlemsmuseer
ønsker at kunne arbejde uden afbrydelse. Det er derfor vores hovedprioritering at data kan
overføres og at der ikke kommer afbrud i det daglige arbejde.

11) Protokolsager
OBM har sammen med FHM beskrevet et behov for registrering af lister med protokolsager inkl.
relationer til sager = lokaliteter. Finansieringen af dette ekstra modul til MUD har været søgt to
gange hos KUS puljer, der betragter det som udvikling og ikke indtastning. Konklusionen på
kommunikation med KUS er, at der ikke ønskes udviklet andet end på FMIT, der formodes at løse
alle problemer.
Skulle MUD finansiere hele udviklingspakken for protokolsager ville det sluge næsten et helt års
udviklings- og vedligeholdelsesbudget.
MUDs bestyrelse finder derfor, at vi må undersøge hvor mange museer der har behovet og evt.
ønsker at bidrage til en medfinansiering. MUD har tidligere betalt for udarbejdelse af
kravspecifikationen.
I fald der er nok opbakning til projektet har bestyrelsen i MUD besluttet at bidrage med kr.
50.000,- til projektet. Resten af finansieringen må medlemsmuseerne skaffe i fællesskab.w
Kravspecifikationen lægges på udgravningsdata.dk.

12) Næste møde(r)
Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde – efter generalforsamlingen.
Generalforsamling er tidligere fastlagt til d. 19. maj og holdes på KUS, inkl. ArkæologiskGISforum.
På valg: Mads, Kaj, Henrik

13) Evt.

