Referat af MUD’s generalforsamling
Onsdag d. 1. juni 2016
Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt samme dag som Arkæologisk GIS-forum.
Indbydelse hertil er udsendt af Kristine Stub Precht og Mads Leen Jensen d. 21.04.2016, hvilket er
rettidigt.

1. Valg af dirigent
Mads Leen Jensen

2. Valg af referent
Kaj F. Rasmussen

3. Godkendelse af dagsorden
Ingen indvendinger

4. Orientering/årsberetning fra formanden
Ikke mange bestyrelsesmøder i år. Meget er klaret pr. mail.
25 medlemsmuseer, 45 akronymer.
13214 sager samlet (+1282 i forhold til sidste år)
OBM´s andel af data er relativt faldende.
Ikke mange nedbrud i år, og fejlene er rettet hurtigt vha. genstart af serveren.
COWI reagerer hurtigt, og det er formanden og bestyrelsen tilfreds med.
Der har igen været enkelte låste fundlister. Dette skyldes ”ulovlige” karakterer. Disse sager er også
løst. Vi har ikke set nogen alvorlige problemer.
Flere møder med Kulturstyrelsen. KUS mail om hovednummersystemets død, resulterede i en
tosporet model hvor man ikke BEHØVEDE at bruge hovednummer efter et utal af henvendelser fra
bestyrelse og museer.
Frem over kommer meget til at handle om migrering af MUD data til SARA.
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De udsendte lister med sjældent brugte betegnelser er ment som datavask inden dette arbejde sættes
i gang. Efter museets datavask. Bør der sendes data over til REGIN igen.
Museerne kommer (nok) til at melde ind hvilke data der er de autoritative: MUD / REGIN. Dvs. om
der skal, eller ikke skal overskrives REGIN data med MUD data.
MUD klienten bibeholdes, og der lægges data herfra over til SARA.
Tretrins raketmodellen der blev præsenteret sidst, er det ikke sikkert vi kan / vil holde fast i, men vi
arbejder på at intet går tabt/galt.
SARA skal have klassifikationslister til fund. Bestyrelsen havde indtryk af at det var MUD listerne
der skulle bruges, men der er at styrelsen nu nedsat et hurtigtarbejdende udvalg der skal mappe
RIBE og GENREG med MUD.
GENREG er ikke materialebaseret, men starter fra funktion (beholder>tønde>…..)
RIBE og MUD kører med materiale som basis (træ>tønde)
Mads Leen Jensen fra MUD og Morten Søvsø fra Sydvestjyske Museer er enige om at der skal
arbejdes hen imod en materialebaseret registrering, som vi kender det nu.
MUD’s fremtidige rolle er stadig lidt usikker, men vi arbejder stadig med at primærfokus er
databevaring og daglig funktionalitet.
Det vides endnu ikke om SARA når det til oktober. MUD’s bestyrelse har endnu ikke fået lov at
deltage i en demonstration, selv om det er blevet lovet.
MUD har derfor endnu ikke fået en dato for hvornår MUD data overføres.
Bestyrelsen laver et nyhedsbrev efter flere bekymrede forespørgsler, som opridser fremtiden. Heri
understreges det at DATA og STABILITET og FUNKTIONALITET er i fokus, og MUD fortsætter
derfor indtil SARA er oppe at køre og teknisk kan erstatte MUD.
Heri kommer også til at fremgå aktuelle priser.
Kommunikation med SARA via webinterfaces har MUD’s bestyrelse ikke kunnet få ud af SARA
teamet. Meldingen har her været, at det behøver vi slet ikke allerede at påbegynde.
På den baggrund ser bestyrelsen ikke at det er sandsynligt at SARA på nogen måde KAN nå at
erstatte MUD til oktober 2016.
Bestyrelsen har meddelt SARA hvilke data der IKKE findes i REGIN, og derfor skal hentes i MUD
for ALLE museer.
Museer, der som udgangspunkt betragter MUDs registreringer som de primære (gyldige) vil have få
problemer med at bibeholde data i MUD og overføre til REGIN/SARA. Eneste erkendte problem
kan være sikring af relaterede oplysninger til genstande om ”opbevaring”.
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Museer, der har haft tradition for / den praksis at opdatere/berige fx genstandsbetegnelser og
beskrivelser i REGIN har en særlig udfordring, der skal håndteres i forbindelse med overgangen til
SARA.

5. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse
Henrik Skousen havde meldt afbud, Mads tager derfor fremlæggelsen af regnskab og budget.
Forbrugsafregningen for dataopbevaring står i nul, for i år, men det skyldes sikkert manglende
indkrævning fra regnskabsafdelingen på FHM.
Vi påtænker pt. ikke at bruge udviklingsmidler i afventning af hvordan sagen med SARA udvikler
sig.
-dog planlægger bestyrelsen at få udvidet Forhistorisk IT´s løsningsmodel med at kunne suge data
fra eksterne sites til også at kunne omfatte samtlige data (se punkt 7)
Ellers er der ikke store ændringer i forhold til sidste år.
Vi har pt. 686.546 kr. stående i likvider, men også ikke betalte fordringer. Det ER overvejet at fryse
kontingentet og lade driften betale af likviderne. En del af midlerne er dog afsat til dannelse af et
dataoverførselsmodul til SARA, samt aflønning af testdeltagere fra bestyrelsen.
Uden en endelig tidsfrist for SARA’s fulde funktionalitet skal vi dog passe på.
Bestyrelsen overvejer ALVORLIGT at lave året her, eller næste år gratis (kontingent, men ikke
forbrug) på den baggrund.
Eventuelt overskydende midler tænkes overført til et ”nyttigt” projekt jf. bestemmelserne i
vedtægterne – det vil dog være op til beslutning på en generalforsamling!

6. Indkomne forslag
-ingen

7. Forslag fra bestyrelsen:
Hugo: Vi vil gerne arbejde hen imod at få udvidet Arkæologisk IT’s dataløsning med udtræk fra
MUD til at gælde for alle danske museer, således at der er mulighed for en let digital formidling af
data og udgravninger. Dette tænkes styret via administrationsmodulet.
Carsten: Beretninger bør man her fra kunne linke ret nemt til via en webservice, så længe PDF af
beretningerne ligger i et fast format i en fast webservermappe. Der er også mulighed for
datavalidering på sags niveau.
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8. Budgetfremlæggelse.
Der foreligger et orienterende budget, som ligner sidste års budget meget. Det skal dog anmærkes at
det kan ændres, hvis vi vælger et gratis år.,

9. Udviklingsstrategi:
Der er fortsat udviklingsønsker for MUD i bestyrelsen, men disse er sat på standby grundet
udviklingen af Kulturstyrelsens IT projekt SARA.
Se dog punkt 7.

10. Valg til bestyrelse.
På valg er: Henrik Skousen og Mads Leen Jensen. Begge er villige til at genopstille.
Begge genvalgt enstemmigt

12. Valg af suppleant(er).
Nuværende suppleant er Hugo Hvid Sørensen (Museum Vestsjælland).
Genvalgt enstemmigt

13. Evt.
Der fremkom ved mødet et presserende spørgsmål angående om man med SARAS indførelse kan
holde op med at betale til MUD, hvilket resulterede i en livlig debat.
Det understreges at vi tager vores forpligtigelse med at passe på data og levere en stabil brugerflade
MEGET alvorligt, men samtidig har vi naturligvis medlemsmuseernes økonomiske situation meget
nært for øje, og vi vil naturligvis regulere bidragene i relation til den service der er brug for. Det
skal dog lige bemærkes, at MUD ikke er en dyr løsning til opbevaring af data.
I det øjeblik SARA kan tage helt over med udgravningsdataregistreringen, er det naturligvis
rimeligt at tage foreningens opretholdelse op til overvejelse i henhold til vedtægterne. Men det er
ikke noget MUD´s bestyrelse ser ske foreløbigt, og SLET ikke i år.
Slots og kulturstyrelsens melding om at SARA er klar sidst på året omfatter så vidt MUD
bestyrelsen er informeret udelukkende de eksisterende REGIN data og funktionalitet.
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