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Indkaldelse til MUD’s generalforsamling
Mandag d. 19. maj 2014, ca. kl. 15.00 – 16:00
Hos Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2

Generalforsamling holdes sammen med Arkæologisk GIS-forum jf. bredt udsendt varsling og
indbydelse af 15-04-2014, samt annonceret på www.udgravningsdata.dk fra samme dag.
Den endelige dagsorden udsendes 8 dage før generalforsamlingen og annonceres på MUD´s
hjemmeside.

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Orientering/årsberetning fra formanden
5. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse
6. Indkomne forslag (skal sendes skriftligt til formanden 9 dage før generalforsamlingen).
7. Forslag fra bestyrelsen: Protokolsager i MUD - behov for udvidelse af MUDs lister.
Bestyrelsen i MUD ønsker at klarlægge behovet for en udvidelse af listerne til registrering af
protokolsager. Ønsket kom oprindelig fra Odense Bys Museer og MUD fik lavet en
kravspecifikation. Herefter har Moesgård Museum og Odense Bys Museer fået to afslag på deres
ansøgning til KUS, samt et mundtligt afslag om overhovedet at indsende en ansøgning til puljen 15.
april 2014. Bestyrelsen i MUD har besluttet at bidrage med kr. 50.000,- til projektet, hvis der er
tilstrækkelig tilslutning blandt medlemsmuseerne. Vi vil derfor gerne bruge generalforsamlingen til
at bede de øvrige museer om at tage stilling til, om de har et behov for modulet til indtastning af
protokolsager i deres lokaliteter i MUD. Indtil videre har Odense Bys Museer, Moesgård Museum
og Museum Lolland-Falster givet positivt tilsagn.
Hvis der er tilslutning til projektet og det skal gennemføres i år, så må medlemsmuseerne bidrage til
en medfinansiering. Skulle projektet betales af MUD, ville det sluge næsten et helt års udviklingsog vedligeholdelsesbudget.
Vedhæftet indkaldelsen er noget materiale om udvidelsen, som museerne kan bruge til at kvalificere
deres beslutning: Ansøgningstekst og kravspecifikation, beskrivelse af
Protokolindtastningsprojektet og en Powerpoint præsentation fra Mogens Bo Henriksens oplæg om
projektet. Endvidere vil vi henvise til: http://museum.odense.dk/viden/arkaeologi/arkaeologien-vedobm/obm-protokoller
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8. Budgetfremlæggelse.
9. Udviklingsstrategi: Opfølgning og status på tilføjelserne til MUD. Snitflade til Kulturstyrelsens
kommende IT projekt ”SARA” (tidligere kaldt Fælles Museums IT).
10. Valg til bestyrelse
På valg er: Henrik Skousen (genopstiller) og Mads Leen Jensen (genopstiller).
12. Valg af suppleant(er). De nuværende er Lars Egholm (Ålborg Historiske Museum), Hugo Hvid
Sørensen (Museum Vestsjælland) og Kasper Wurr Stjernqvist (Museum Sydøstdanmark).
13. Evt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde og udsendt til medlemsmuseerne senest 9 dage før
generalforsamlingen (fredag d. 9. maj 2014)
Bemærk ved stemmeafgivelse med fuldmagt, at skriftlig fuldmagt skal gives til formanden for
bestyrelsen inden generalforsamlingens start.
Stemmeberettigede er en person pr. medlemsmuseum.

Mads Leen Jensen
Formand for bestyrelsen i MUD
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