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Referat af MUD’s generalforsamling 
Onsdag d. 18. maj 2021, kl. 15,15 
På Moesgaard Museum og online 
 
Generalforsamling blev afholdt i samarbejde med CAA-DK konference og deres 

generalforsamling. 

 
1. Valg af dirigent 

 - Mads Leen Jensen 

2. Valg af referent 

 - Hugo Hvid Sørensen 

3. Godkendelse af dagsorden 

 - Godkendt 

4. Orientering/årsberetning fra formanden 

 - Kort resume jf. udsendt beretning fra Formanden. 

Driften: To gange har MUD været nede p.g.a. hostens opdateringer af servere m.v., men det er 

forholdsvis hurtigt blevet rettet. 

Museum Salling har valgt at træde ud af samarbejdet og henter data ud. Museet på Koldinghus er 

nedlagt og det arkæologiske ansvar overgået til Museum Sønderjylland. 

MUD-SARA: Der sker en ”jævn” udvikling af programmer og der testes og laves feedback fra en 

arbejdsgruppe i MUD. Senest har der været udfordringer med overførsel af relationer mellem poster 

indenfor en sags enheder. 

Vi arbejder på at MUD fanger ringslutninger – MUD-SARA vil ikke overføre relationer, hvis der ér 

ringslutninger. Det er derfor ikke et problem for MUD→SARA-overførslen. 

Efter test og første overførsel (inkl. parring af ens poster) vil ændringer i MUD helt automatisk 

overføres til SARA. MUD ér master og bestemmer data!! Dét er Slots- og Kulturstyrelsen valg af 

løsning! 

MUD arbejder hurtigt og villigt, når der sker fremskridt, hvilket dog sker drypvis og uden en kendt 

plan. 

Der er lagt op til en ændring i opgørelse af formandshonorar, der nu følger Kulturministeriets 

forskningsudvalgs retningslinjer for kompensation, som bestyrelsen vurderer, overholder 

vedtægterne for MUD. 

5. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse 

 - Kasser Henrik Skousen fremlagde regnskab for 2020 og det blev godkendt.   

6. Indkomne forslag  

 - ingen 

7. Forslag fra bestyrelsen: 
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 - Vedtægtsændring af § 5c, se vedhæftet ændringsforslag (bilag 2). 

Vedtægtsændring §5c. Lønkompensation til bestyrelsesmedlem i ekstraordinære situationer, kan 

maksimalt svare til formandskompensationen. 

Ingen stemte imod. Vedtaget med almindeligt stemmeflertal. 

8. Budgetfremlæggelse. 

 - Et museum mindre og Koldinghus akronym overgået til Museum Sønderjylland. Derfor lidt 

mindre indtægt. 

Der er afsat et større beløb til udvikling jf. næste punkt. 

En fejl havde sneget sig ind mht. formandshonorar. Ingen protester til budget, hvis formandshonorar 

rettes til det vedtagne. Det nye budget udsendes med referatet. 

9. Udviklingsstrategi: 

 - Formanden præsenterede både allerede lavede ændringer inkl. løsning for cirkulære referencer 

internt i MUD fremover (fejlmeddelelse). 

NYT: 

Validering af at startdato ligger tidligere end slutdato. 

Kampagnens liste med signifikante anlæg fjernes, da oplysningerne ikke udnyttes i Fund og 

Fortidsminder eller SARA fremover. 

Exceleksport af sagslisten. 

Bedre opløsning af billedvisningen. 

Spring i lister via relationstræet. 

Nye og konstruktive ønsker modtager bestyrelsen meget gerne. 

10. Valg til bestyrelse 

På valg er: Hugo Hvid Sørensen, Kaj Fredsgaard Rasmussen og Kasper Wurr Stjernqvist 

Alle tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt 

12. Valg af suppleant(er). Nuværende suppleant er Vibeke Knöchel Christensen og Peder Dam. 

Vibeke Knøchel Christensen og Peder Dam genvalgt 

13. Evt. 

 

Referent 

Hugo Hvid Sørensen 


