MUD
- Museernes Udgravningsdata

Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde i MUD Odense d.
14. januar 2009 kl. 9.15
Til stede: Mads, Henrik, Otto, Niels, Carsten, Hugo (ref.)
Afbud: Palle, Morten
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.
Til punkt 7: en rapport i et regulært word- format er blevet løsningen – dog uden
indholdsfortegnelse, som man selv må generere.
5) Status siden sidst.
Garantiperioden på den ”endelige” version (pt. 1.0.0.41) er netop nu udløbet med enkelte
fejlrettelser.
Der er nu indgået driftskontrakt efter nogle problemer og udsættelser. En kort version til
museernes brug som dokumentation for opbevaringssikkerheden m.v. er udformet og
ligger på hjemmesiden.
Administrationsmodulet er nu færdigt inkl. en fungerende forbrugsoversigt.
Igangsat udvikling og test af brugerstyringsmodul – er afleveret og betalt.
Ansøgning til KUAS vedr. overførsel af oplysninger til REGIN/Museernes samlinger
imødekommet og arbejdet er i gang jf. punkt 7.
På Fuglsø et OPROP – vi ser at der kommer flere museer i gang efterhånden.
OBM og SOM forbereder en tilpasning af deres nuværende data med henblik på en
overførsel af ældre data, formentlig i februar 2009.
Databaseudviklingen er nu ud viklet i ver. 1.0.0.41. Forbrugsoversigten er færdig.
Brugerstyringsmodulet færdig.
Regin/MuseernesSamlinger-eksport- modulet er igangsat.
GIS- modul afventer.
Der er gang i en opgradering af Kampagnedatas ”anlæg” til at overholde KUAS nye
standard. Opgradering til KUAS nye dateringsstandard venter til OBM og SOM har fået
oplysninger ind og en færdig version af 4F databasen kører, hvorefter en konvertering må
finde sted.

Det er besluttet at bl.a. studerende m.v. kan få adgang til museet ”TST” til opgaver,
træning m.v. – når der ikke er tale om data fra konkrete sager/museer.
6) Økonomi.
Driftsregnskabs- og Statusark omdelt.
Ved udsendelse af fakturaer ønskes en mere fakturarigtig opstilling inkl. moms.
Bestyrelsen lidt i tvivl om hvad der er opført med og uden moms i driftsregnskab og
statusark.
Vi har en forventet, godkendt udgift på kr. 43.425,- ekskl. moms på opgradering.
Derefter må vi forvente et ”lavvande” på ca. 80.000 i resten af 2009.
Eksport- modul bevillingen fra KUAS er til HOM, regningen fra COWI forventes til
MUD – der afklares en hurtig betaling HOM-MUD.
Der er således ikke meget til videre udvikling og drift i 2009, når vi har betalt for
kravspecifikation til GIS- modul. Til GIS modul forventer vi at søge midler i KUAS, når
vi har et færdigt projekt til sikring af GIS-data.
7) Orientering om Regin-eksportmodul og arbejdet med dette.
Møde afholdt med COWI og KUAS 15.12.2008 med deltagelse af Carsten og Hugo fra
MUD. Det blev klart at der skal afklares visse problemer med hvad der egentlig er del af
museernes samlinger forstået fra et KUAS-perspektiv.
Mandag d. 19. januar returnerer KUAS vores forslag til Mapning mellem MUD-REGIN
med kommentarer.
Hvis alle deadlines overholdes, så afleverer COWI d. 06-02-2009 et tilbud på projektet
samt en tidsplan, hvis vi accepterer inden 17-02-2009, så kan det være færdigt indenfor 3
mdr. fra denne dato.
8) Orientering om GIS-modul
Der er landmålermøde for de GPS-brugende m.v. i Horsens mandag 26-01-2009 vedr.
erfaringer og ønsker til det nuværende. På en baggrund ses på en projektbeskrivelse til
kravspecifikation. Bl.a. har OBM overvejelser om no gle nye tiltag i deres GIS-ordning/model.
Udviklingen forsøger vi at få eksterne finansieret. Kan det ikke lade sig gøre må andre
finansieringsmodeller overvejes.
9) Orientering ved Hugo om DAR’s arbejde med stamtabeller
Det er ikke let at blive enige i DAR alene om relevante materiale-kategorier i fundlisten,
hvorefter forslag til ”Genstand” skal gennemgås.
Hvordan arbejdet kommer til at skride frem vides endnu ikke, da processen med al
tydelighed viser hvor svært det er for bare 5 personer at blive blot nogenlunde enige om
terminologien.
10) Evt.
Erfaringer:
På LMR tastes retrospektivt, hvilket ikke volder de store problemer. Praktisk brug
fungerer.
MHO: Praktisk brug er OK. Upload/tilknytning af billeder volder en vis frustration pga.
tiden det tager fx tager 2,1 – 2,2 MB billeder op til 2-3 minutter pr. stk. Bør på
fremtidsønsker – vi bør undersøge ”rutinen” og evt. optimering deraf.
SVM: Inddateringen fungerer inkl. knytning til GIS. Mangler at fastlægge en fastere
standard for brugen.

HOM: Udstrakt brug. Spørgsmål om klassifikationer afklares løbende. Flere har
vanskeligheder ved at bruge sortering, gruppering og søgning. Lidt frustratio n over
formatering af rapport i word.
FHM: Nogle ønsker til funktionalitet. Ønsker til bl.a. Plantemateriale/Bo tanisk i
fundliste.
OBM afventer konvertering. Vi venter på reaktioner.
Generalforsamling: HHS nævner muligheden for at holde sammen med Arkæolo gisk
GIS-forum til forår/forsommer (formodentlig medio maj) – HHS og formanden arbejder
videre med det.
Der bør være et færdigt GIS-oplæg til orientering. Formanden laver forslag til dagsorden,
der sendes rundt til godkendelse i bestyrelsen.
Vi forventer dialog og diskussion i år J, så min. 2 timer.
Det blev drøftet hvordan vi får aktiveret vores FORUM på hjemmesiden til udveksling af
spørgsmål, svar og til diskussion.
Næste bestyrelsesmøde: Formanden koordinerer og indkalder tidsnok til udsendelse af
indkaldelse til generalforsamling m.v. (form medio april, efter påske).
Hugo Hvid Sørensen 14-01-2009 11:27

