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Referat fra MUD’s generalforsamling 
Mandag d. 19. maj 2014, ca. kl. 15.30 – 16:00 
Hos Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2 
 

 

Ifølge dagsorden 
1. Valg af dirigent 

Hugo Hvid Sørensen (Museum Vestsjælland) 

 

2. Valg af referent 

Stine Jæger Hoff (Museum Lolland-Falster) 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

 Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt, og dagsordenen blev godkendt. 

 

4. Orientering fra formanden 

 Ny version af MUD er ved at blive testet. 1. del er blevet testet og er lagt på hjemmesiden d. 

24. april 2014. 2. del er til test i øjeblikket og forventes at blive frigivet snarest.  

 Bestyrelsen har indgået et samarbejde med Kulturstyrelsen omkring FMIT og MUDS rolle 

heri.  

 Status på medlemsmuseer:  

o 2 museer er trådt ud af MUD; Sydvestjyske Museer og Viborg Museum. Begge 

museer har aldrig 100 % inkorporeret MUD i deres registrering, idet de har deres 

eget system.  

o 3 nye arkæologiske ansvarsområder er kommet til; Nordsjællands Folkemuseum er 

kommet under Museum Nordsjælland, Mors er kommet under Thy og Vendsyssels 

Historiske Museum er kommet til. 

 

Dvs. der er pt. 25 medlemsmuseer med i alt 45 akronymer. Der er i alt 10.778 sager i MUD 

fordelt på 705,13 GB. Topscorer er Odense Bys Museer.  

 

Generelt: MUD kører stabilt uden de store problemer. Der er stadig enkelte småting, som 

selvfølgelig skaber problemer for det enkelte museum, men ellers kører MUD sikkert. Der 

har været periodiske uregelmæssigheder i overførslen til Regin, som formodentlig ikke 

skyldes fejl i MUD, men i Regin.  

 

Udviklingspakken 2013-2014: MUD er en dynamisk database, hvor bestyrelsen kan 

imødekomme de fleste ønsker.  

 
København, 19. maj 2014 
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I del 1 er der foretaget større ændringer, mens del 2 omfatter smårettelser. Samtlige 

ændringer kan læses på hjemmesiden og er ligeledes beskrevet i den nye vejledning, som 

også er tilgængelig via hjemmesiden.  

 

MUD og FMIT:  

 Bestyrelsen har sikret, at de arkæologiske data kan rummes i FMIT 

 Bestyrelsen har haft flere møder med Kulturstyrelsen ang. MUD´s rolle i FMIT 

 Bestyrelsen har presset på for en GIS-løsning i FMIT 

 

MUD´s fremtidige rolle 

 MUD er en god og stabil applikation, der kan virke som en indtastningsapplikation 

til FMIT 

 Grundlaget for MUD ændrer sig ved denne manøvre. Behovet for en database som 

MUD er meget stort, men behovet opstod, da der ikke var andre egnede alternativer. 

Med FMIT er vi kommet meget langt og spørgsmålet er, om grundlaget for MUD nu 

er på vej væk. Vi skal selvfølgelig sikre, at FMIT virker efter hensigten, før vi 

begynder at tale om en eventuel opløsning af MUD.  

 

5. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse 

Kassereren gennemgik det udsendte driftsregnskab for 2013. Regnskabet er godkendt af 

statsautoriseret revisor.  

 

I kraft af at flere museer har fusioneret, er der indført en ny afregning. 

 

Regnskabet viser et underskud på 53.644 kr. Underskuddet skyldes den store udvikling, som er 

foretaget i databasen i årets løb. Der er dog ikke tale om et underskud i den forstand, idet der ultimo 

2013 var et indestående på 15.816 kr. + en del tilgodehavender. Regnskabet blev godkendt! 

 

6. Indkomne forslag 

- Ingen 

 

7. Forslag fra bestyrelsen:  
Protokolsager i MUD. Redegørelse ang. forslaget inkl. links mm er sendt ud. Kort skitseret handler 

forslaget om en udvidelse af listerne i MUD således, at gamle protokolsager kan indtastes i en ny 

liste på linje med andre lister. En liste, der ikke har helt så strenge krav, som de øvrige og derfor er 

mere åben i sine muligheder. Der kan opstå lidt problemer med relationer til fotos, men ellers vil det 

fungere som de øvrige lister.  

 

Ønsket kom oprindelig fra Odense Bys Museer. MUD-bestyrelsen fik i den forbindelse udarbejdet 

en kravspecifikation – udvidelsen af MUD koster 150.000 kr. hos Cowi. Bestyrelsen i MUD har 

besluttet at bidrage med kr. 50.000,- til projektet fra udviklingspuljen, hvis der er tilstrækkelig 

tilslutning blandt medlemsmuseerne. Indtil videre har Odense Bys Museer, Moesgård Museum og 

Museum Lolland-Falster givet positivt tilsagn. Øhavsmuseet er også positivt indstillet over for 

forslaget. 
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Det blev vedtaget, at bestyrelsen fremsender en opfordring til medlemsmuseerne, om de ønsker at 

deltage og med hvor meget.  

 

Det skal bemærkes, at der allerede er et par museer, som har sagt nej tak.  

 

8. Budgetfremlæggelse 

Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til budget. Der lægges op til et år, hvor vi konsoliderer 

os, får lidt penge i kassen og holder igen med de store udviklinger. Selvfølgelig er der plads til 

fejlrettelser mm.  

 

9. Udviklingsstrategi 

Der er 3 projekter i skuffen: 

1. Protokolsager 

2. Udvidet registrering i de forskellige lister; fx flere kolonner 

3. Relationer på tværs af kampagner optimeres 

 

Fremtidig udvikling af MUD afhænger af FMIT. Bestyrelsen er i løbende dialog med 

Kulturstyrelsen om snitfladen mellem MUD og FMIT. FMIT kan have lange udsigter, så vi er 

stadig nødt til at udvikle MUD, men der skal omvendt heller ikke bruges penge på udvikling, som 

alligevel skal laves om. Bestyrelsen har gjort meget ud af at videreformidle, at MUD ikke kan 

nedlægges, før vi er sikre på, at FMIT virker ordentligt. Medlemsmuseerne skal kunne registrere!  

 

En mulighed er at beholde serveren hos Cowi. Dette kræver udviklingspenge, men det vil sikre 

vores data og sikre, at MUD stadig kan bruges dagligt, uanset hvor langt man er med FMIT.  

 

10. Valg til bestyrelse 

På valg var: Henrik Skousen og Mads Leen Jensen. De genopstiller og blev begge genvalgt. 

 

12. Valg af suppleant(er). Flg. genopstillede og blev genvalgt: Lars Egholm (Ålborg Historiske 

Museum), Hugo Hvid Sørensen (Museum Vestsjælland) og Kasper Wurr Stjernqvist (Museum 

Sydøstdanmark).  

 

13. Evt. 

Intet 


