Referat fra MUD’s generalforsamling
Onsdag d. 24. maj 2017, kl. 14.00 – 16:00
I foredragssalen på Moesgård

Generalforsamling afholdes i forlængelse af CAA-DK konferencen DIG DATA. Indbydelse
hertil er udsendt af Carsten Risager og Claus Dam.

Referat
1. Valg af dirigent
Mads Lehn Jensen

2. Valg af referent
Hugo Hvid Sørensen (ingen protester mod at bestyrelsesmedlem varetog hvervet).

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4. Orientering/årsberetning fra formanden
MUD har befundet sig i ”et limbo” i venten på SARA og integrationen. Møder med Slots- og Kulturstyrelsen om
SARA har fyldt en del.
Velkommen (igen) til Museum Salling.
14562 sager i alt.
Jf. formandens beretning vedhæftet med antal sager m.v.
Der er sket en fejretning i forhold til ”smartquotes”, der gav problemer ved beretningsgenerering.
Antal relationer kan få PC til at crashe ved tilføjelse af endnu en (det er helt afhængigt af PC-kraft), men kan
løses ved at tilføje relationen fra den enhed, hvor der er få eller færre relationer fx fun-anlæg.
Dobbeltnummerering lavet ved at to brugere oprettede X-numre samtidig – den ene havde skrevet noget i
sekundær betegnelse og slettet det igen (værdien blev så ”null” frem for ”blank”). Ikke rettet, men kan komme
på fejretningslisten.
En del henvendelser har været forårsaget af især firewall-opsætninger.
Vi igangsætter udvikling, da vi forventer MUD får et længere liv som indtastningsmodul og rapportgenerator.
Formanden beskrev vores kontakter og forløb med SARA.
En lukket facebookgruppe oprettet som afløser fra ”forumfunktionen” i udgravningsdata.dk

5. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse
Godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen

7. Forslag fra bestyrelsen:
Ingen

8. Budgetfremlæggelse.
Kassereren præsenterede det udsendte budget for 2017.

9. Udviklingsstrategi:
Som annonceret i det seneste nyhedsbrev fra marts måned har bestyrelsen påbegyndt en udviklingskampagne for
MUD. Denne beslutning er taget på baggrund af de forlængede udsigter til fuld integration af MUD-data i
SARA.

10. Valg til bestyrelse
På valg er: Kaj Rasmussen, Kasper Wurr Stjernqvist og Hugo Hvid Sørensen (tiltrådt 1/5-17 som afløser for
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Kristine Stub Precht). De nævnte er valgt.

11. Valg af suppleant(er).
Nuværende suppleant er ”ingen”. Ingen stillede op. Hvis en eller to suppleantkandidater melder sig fra
medlemsmuseerne kan bestyrelsen acceptere den/dem.

12. Evt.
Kassereren forespurgte om der er bestyrelsesansvarsforsikring – det er der ikke var svaret. Bestyrelsen vil
overveje sagen.

24-05-2017 14:52 Referent: Hugo Hvid Sørensen

Bilag: Formandens beretning.
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