Referat af generalforsamlingen i Museernes Udgravningsdata.
Sorø Sognegård 25. maj 2009
Ordstyrer: Niels H. Andersen, Moesgård Museum
Referent: Kristine Stub Precht, Horsens Museum
Beslutningsreferat.
1. Indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig.
2. Dagorden i henhold til vedtægterne blev godkendt.
3. Bestyrelsesformandens (CMR) årsberetning blev tilsendt sammen med
indkaldelsen. Den er modtaget af medlemmerne.
a. Spørgsmål/indlæg: ”Godt, at det er kommet i gang, folk er tilfredse”
4. Regnskabsfremlæggelse ved kassereren (HS), bemærkede at regnskabet havde
været igennem en rettidig revision. Man kunne se tilbage på et år med store
udgifter, men på grundlaget af indtægterne året før, er der stadig penge i
kassen til udvikling. Kassereren håber på flere medlemmer af MUD, så der
kan komme flere penge til udvikling. Ellers skal disse midler søges eksternt.
5. Indkomne forslag: Ingen.
6. Budget 2009 ved kassereren: Omsætning: 136.000. Drift: 122.000.
Administration: 13.700. Årsregnskab forventes at gå i nul.
a. Spørgsmål: ”Hvorfor bliver møderne dyrere i 2009 end i 2008?”. Svar
hidtil har de enkelte museer betalt mad og togrejser i forbindelse med
møderne.
b. Budgettet blev godkendt.
7. Udviklingsstrategi ved bestyrelsesformanden:
i. Brug MUDs forum til at komme med ønsker og spørgsmål, der
læser bestyrelsen brugernes ønsker, når de har brug for
feedback mht. hvilken udvikling museerne ønsker.
ii. Overvejer en konference eller seminar med henblik på at få
ideer og ønsker fra museerne.
iii. For at stamtabellerne forbliver levende data, skal de jævnlig op
til revision. Dette kan evt. ske gennem mindre arbejdsgrupper.
iv. Der er ønske om flere komplekse relationer i MUD, eks. X nr.
til X nr.
v. Der er flere ønsker til forbedring af rapportfunktionen.
vi. Der er behov for i højere grad at tage højde for stratigrafiske
relationer.
vii. Der er et behov for ændringer af nummereringsstandarder, især
ved retrospektiv inddatering af data.
viii. Der er ønske om mulighed for at lave søgninger på tværs af
museer.
ix. Det er et ønske at få vist data i MUD i et system der er
uafhængigt af Windows.
b. Bestyrelsen vil i første omgang gøre det tredje trin i sin udviklingsplan
(MUDgis) færdig først.
c. Spørgsmål: Ingen.
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8. Vedtægtsændringer blev sendt ud i rette tid, og blev derfor behandlet.
a. Forslaget til ændring af § 9 blev vedtaget.
b. Spørgsmål: ”Hvad er baggrunden for denne ændring?” Svar: Den nye
formulering stiller bestyrelsen friere mht. om den vil lægge sin
generalforsamling i forbindelse med GISforum mødet eller Det
arkæologiske Råds årsmøde. Ved at holde det i forbindelse med
GISforum kommer bestyrelsen tættere på brugerne. Ved at holde det i
forbindelse med Rådets årsmøde kan man muligvis spare på
transporten.
9. Valg til bestyrelsen.
a. Alle bestyrelsesmedlemmer på valg ønskede genvalg, og blev valgt. På
valg var: Carsten M. Risager, Horsens Museum, Otto Uldum,
Langelands Museum, NielsWickmann, Holbæk Museum.
b. Suppleanterne: Palle Siemen, Sydvestjyske Museer og Morten Søvsø
Sydvestjyskemuseer ønskede ikke genvalg. Hugo Sørensen ønskede
genvalg og blev valgt. Yderligere suppleanter blev: Kasper Høhling
Søsted, Museum Lolland-Falster, Annemarie Bønnelycke, Kroppedal
museum og Christoph Briese, Kulturhistorisk Museum, Randers.
10. Eventuelt: Ingen konkrete punkter, der ind kom dog disse bemærkninger:
a. Tak til Carsten for det store stykke arbejde han har gjort hidtil.
b. Det blev bemærket at der er medlems museer, der er endnu ikke har
brugt systemet. CMR opfordrer til at bruger de vejledninger der ligger
på forum, og at man vender tilbage via forum, hvis der opstår
problemer. Benitta Kristensen, Randers, ytrede ønske om et
introduktionsmøde eller direkte undervisning i brug af systemet. CMR
henviste til at Horsens Museum tilbyder undervisningsmoduler i MUD.
Ordstyreren takkede for god ro og orden.

Kristine Stub Precht, Horsens Museum, 26. maj 2009.
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