MUD
- Museernes Udgravningsdata

Referat for bestyrelsesmøde i MUD Odense d. 16. juni 2011
kl. 09:15 – 10:25
Til stede: Carsten Risager, Mads Runge, Hugo Hvid Sørensen (suppl.), Annemarie
Bønnelycke (suppl.), Otto Uldum, Niels Wickman.
Fraværende: Kasper Søsted (suppleant, afbud), Christoph Briese (suppl.), Henrik
Skovsen (kasserer, afbud, syg).

Dagsorden :
1) Godkendelse af dagsorden.
2) Valg af ordstyrer
3) Valg af referent
4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde.
5) Økonomi.
6) Status siden sidst.
7) Status på MUD-GIS.
8) Status på udvidede journal- og genstandsnummer formatering
9) Generalforsamling
10) Evt.
Bilag:

Referat:
1) Godkendelse af dagsorden.
OK

2) Valg af ordstyrer
Carsten

3) Valg af referent
Hugo

4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger
fra sidste møde.
Anbefalinger fra middelaldergruppen – dette er ikke behandlet og bør tages op af den nye
bestyrelse jf. mail fra Carsten – noget er umiddelbart muligt andet dyrere.
HOM har betalt for udbedring af fejl med sammenblanding af lister ca. 16.000,- ex.
moms., da de havde et akut behov.

Carsten har været til opstartsmøde med COWI vedr. format-opdateringen. Der er aftalt en
”sandkasse” til test, så vi ikke står med store fejl.
Hvis Museum Sønderjylland kan acceptere det kan Carsten evt. fortsætte som backup ved
test af implementeringen af format-rettelsen.

5) Økonomi.
Vores økonomi fra sidste år var med et overskud omkring 100.000, men i år bliver der
større udgifter til vores del af format-projektet – reelt vil vi ca. spise overskuddet.
Kassereren har meldt pludseligt afbud – derfor ingen status – men bør evt. nås inden
referat kommer ud.

6) Status siden sidst.
Se pkt. 4.

7) Status på MUD-GIS.
Indtil videre intet godt nyt! COWI holder den i ”kog”. Vi har ikke muligheder for at sætte
dette gode initiativ i gang før der er erkendt behov og tilsagn om støtte fra fx KUAS og
museerne. Se også punkt. 4.

8) Status på udvidede journal- og genstandsnummer
formatering
Delaftale 8 underskrevet 25/5-2011 og der er en tidsplan for implementeringen – der
skulle være et færdigt produkt 01-11-2011 med tests undervejs af de enkelte dele således
at vi da har et helt færdigt produkt og en ny version af MUD.
Vi undersøger om specifikationen kan lægges på udgravningsdata.dk, så alle kan
orientere sig om de kommende formatmuligheder m.v.
I samme omgang rettes et problem med overførsel af datoer med ”00-” til REGIN.
Hvis Museum Sønderjylland kan acceptere det kan Carsten evt. fortsætte som backup ved
test af implementeringen af format-rettelsen.

9) Generalforsamling
Dirigent: ??; Referent: Lone fra HOM; Rettidigheden er i orden; Carsten har en
Powerpoint med (lægges på udgravningsdata.dk); Regnskab et problem, da kasserer er
syg og der ikke er et revideret regnskab, men vi har penge.; Forslag: ingen; Budget: Fra
Henrik(kasserer) er tilgået et til formand og Mads; Udvikling: vi bør have flere midler ind
med udgangspunkt i den nye kontingentstruktur – måske en udviklingspulje – den
nuværende indtægt er reelt til vedligeholdelse og løbende drift, vi har en liste fra sidste
års møde i Horsens; Vedtægtsændringer ingen; Bestyrelsen: meget gerne nye medlemmer
ind, HHS opstiller; Kasper H. Søsted stiller gerne op til suppleant (har deltaget i et
møde), Carsten går ud p.g.a. nyt job, der kendes desuden tilsagn ønsker fra flere yngre
kræfter fra medlemsmuseer.

10) Evt.
Referent: Hugo. Afsluttet 16-06-2011 10:24:21; godkendt af Carsten Risager i mail 1706-2011.

