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Referat for MUD’s generalforsamling 
Onsdag d. 18. juni 2019, kl. 13.00 – 13:45 
På Møntergården, Odense Bys Museer 
 
Generalforsamling afholdes i samarbejde med CAA-DK konferencen og deres 

generalforsamling. Indbydelse hertil er udsendt af Vibeke Knöchel Christensen. 

 

 

Dagsorden og referat 

 

1. Valg af dirigent 
Mads Leen Jensen valgt og den er annonceret tids nok. 

2. Valg af referent 
Hugo Hvid Sørensen 

3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

4. Orientering/årsberetning fra formanden 
Formanden har været mindre aktiv. En del udviklingsarbejde har haft en langsom fremdrift, men er 

i gang, bl.a. Excelimport. 

Dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen om SARA har ventet på myndigheden i årevis, men der er 

nu en proces i gang. 

Styrelsen har valgt at MUD fortsætter med data på egen server og ”push” til SARA, hvilket 

bestyrelsen må konstatere med beklagelse. 

Registrering direkte i SARA er ikke hurtig, hvorfor MUD anbefaler at fortsætte i MUD. 

Der har i året været en kort nedeperiode af af udgravningsdata.dk og en nedlukning af login på 

MUD, hvilket søges rettet til en aktuel protokol. 

Bestyrelsen forventer at processen med data til SARA og kontrol kommer til at fylde i efteråret. 

5. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse 
Kassereren fremlagde regnskabet for 2018 efter revision med revisorpåtegning. De enkelte poster 

blev gennemgået. 

Egenkapitalen er vokset p.g.a. de manglende udviklingstiltag. 

Der var ikke spørgsmål. 
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6. Indkomne forslag  
- ingen 

7. Forslag fra bestyrelsen: 
- ingen 

8. Budgetfremlæggelse. 
Kassereren gennemgik det eksisterende budgetoverslag og de forventede udviklingsudgifter m.v., 

hvor bestyrelsen har prioriteret udviklingen, test/kontrol af SARA inkl. en lønkompensation. Der 

var ikke spørgsmål. 

 

9. Udviklingsstrategi: 
Orientering om igangværende udviklingstiltag og fremtidige ønsker. 

MUD-SARA-overførsel. 

Excel Import til MUD (Først kun fundlisten inkl. implementering af DIME-ID. 

Ønsket om at start af MUD med ”klick-once” ikke længere er afhængigt af Microsoft Explorer 

(dette implementeres straks i ønsker til udvikling i 2019). 

10. Valg til bestyrelse 
På valg er: Hugo Hvid Sørensen, Kaj Fredsgaard Rasmussen og Kasper Wurr Stjernqvist. Alle 

genvalgt. 

12. Valg af suppleant(er). 
Nuværende suppleant er Vibeke Knöchel Christensen. Genvalgt. Peder Dam stillede op blev valgt. 

13. Evt. 
- 

Bemærk ved stemmeafgivelse med fuldmagt, at skriftlig fuldmagt skal gives til formanden for 

bestyrelsen inden generalforsamlingens start. Stemmeberettigede er en person pr. medlemsmuseum. 

Referent: Referent Hugo Hvid Sørensen 

 


