Referat af MUDs generalforsamling d. 30-04-2008 på Nyborg Strand ca. 16:00 – 16:45.
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden, OK.
2. Valg af ordstyrer: Lennart Madsen
3. Valg af referent: Hugo Hvid Sørensen
4. Formandens beretning: Afgivet jf. følgende resume ved formanden:
Under punktet blev følgende drøftet: Prisen for brugen er endnu uafklaret. Eksportmodul til
Museernes Samlinger/Regin afventer drøftelse med Kulturarvsstyrelsen og fejlretning til version
1.0.
Et eller flere evt. importmodul(er) til MUD vil blive et lokalt betalt og udviklet modul, da det ikke
ses som en fælles del af den centrale opgave.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Godkendt under forudsætning af en problemfri
revisorpåtegning inkl. evt. renteindtægter (ingen, i 2007 da konto sent oprettet).
6. Budget: Et egentligt budget vil først være aktuelt fra den næste generalforsamling, hvor drift og
videreudvikling er aktuelt. Det blev drøftet, at der formentlig vil være færre og større
medlemsmuseer i fremtiden jf. diverse samarbejdsplaner og fusionsplaner. En model med et fast
bidrag på kr. 5000,- / museum/ år blev fremlagt samt naturligvis en pris for dataopbevaring efter
serverforbrug. Formentlig må indregnes et vist overhead til drift og udvikling.
Når en prisaftale er fastlagt med COWI vil det nærmere kunne afgøres/indstilles af bestyrelsen.
7. Udviklingsstrategi. Formanden orienterede om de næste moduler til brugeroprettelse/-styring af
de enkelte muser samt om planerne for en videreudvikling med et eksportmodul til centrale registre
og forhåbentlig mulighed for at opbevare GIS-data.
Testfasen manglede ved generalforsamlingen endnu en samlet opsamling og fejlrettelsesomgang af
programmøren.
8. Vedtægtsændring: §5 omdøbes til §6.
9. Indkomne forslag: ingen
10. Genvalg af bestyrelsesmedlemmerne: Mads Runge (OBM) og Henrik Skousen (FHM).
11. Suppleant: Hugo Hvid Sørensen (SVM).
12. Forslag om henlæggelse af generalforsamlingen til Fuglsø-mødet i stedet, da tidspunktet efter
KUAS/DARs årsmøde findes for besværligt p.g.a. samkørsel. Dette vil især være aktuelt, hvis der
vælges en ny længere struktur for de faglige orienteringsmøder (museumsuge?).

