MUD
- Museernes Udgravningsdata

Referat for bestyrelsesmøde i MUD Odense d. 18. december 2007 kl.
9.15
Til stede: Palle, Carsten, Niels, Mads, Henrik, Hugo (referent), afbud fra Morten og
Otto.
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.
OK – korrektion ikke mulig. evt. ”små portioner”.
5) Status siden sidst.
Carsten kontakt til Aske, suuuk – det skulle blive skubbet til: klart 11. januar. Vi kan vist
bare håbe.
Check af kontraktens formuleringer vedr. betaling m.v.
Skriftlig henvendelse til COWI efter endnu en kontakt til Aske. Der står ”to personer på
en opgave” i beskrivelsen.
Efter svar fra COWI nyhedsbrev ud med forklaring og citat af nye frister!
Præsentation på Fuglsø gik godt nok – vi stod lidt langt fra de ”arkæologiske lokaler”.
Medio januar afholder Museum Sønderjylland et ”landmålingsmøde” for muser med
GPS-opmåling. Carsten laver indlæg for MUD m.v.
OBM vil gerne have deres data til MUD – kontrol og konvertering vil påhvile OBM evt.
med støtte fra KUAS (”det ender i Musernes Samlinger”).
6) Økonomi.
Indgået 465.000. Herfra moms 93.000. Forbrugt ca. 750,00.
7) Projektbeskrivelse/Fondsansøgning
Diverse forslag indkommet. Carsten laver en færdig til KUAS, fonde m.v.

8) Status på ’Plan til test af database’.
Niels og Henrik har kommunikeret – arbejdet er gået i stå (sammen med udviklingen).
Omdelt et oplæg til introduktion og opgaveark - desuden vedhæftes kravspecifikationen.
Dato og tid for stresstest fastlægges.
Dertil kommer en plan for stamtabelarbejdet – der må opfordres til konstruktive forslag
med begrundelser. Vi må tilbyde at samle op. VÆSENTLIGE fejl må rettes. Der lægges
op til et samlet, struktureret arbejde frem mod en samlet løsning senere.
Der bør søges flere testere i kommende nyhedsbrev!!!
Vi SKAL samle op på nummerering – fra alle testinstitutioner.
9) Status på hjemmeside
- den kører faktisk J. Et enkelt og fungerende layout er implementeret.
www.udgravningsdata.dk .
10) First Level Support.
Per Dahl som skulle have stået for first level support har fået nyt arbejde, så vi skal have
lavet en anden support løsning.
Ved RIGTIGE, TEKNISKE problemer kan Carsten være backup.
En mulighed: To mailadresser på hjemmesiden til teknisk@ og programsupport@
De kan så viderestilles.
Vi skal opfordre til at hvert museum udnævner minimum en ”superbruger” = lokal
administrator – det skal de under alle omstændigheder. I Nyhedsbrevet.
11) Status på ’Vejledning til MUD-databasen’
– arbejdet er gået i stå (sammen med udviklingen).
Hugo har lavet udkast til disposition – det afhandles med Mads, der har videresendt
OBMs vejledning til HHS.
12) Ny tidsplan, samt regning fra Cowi.
jf. pkt. 5.
13) Stamtabeller.
jf. pkt. 8.
14) MapInfo ver. 9.0/MUD-GIS funktionalitet .
Carsten præsenterede tanker om centrale løsninger i stedet for ca. 200 MI- licenser på
museerne á kr. 10.000,- + opgradering kr. 2000,- pr. år.
Vi bør tænke lidt ”stort”, når vores GIS-del skal implementeres.
I første omgang skal vi lave et udkast til Best Practice for kobling MUD-tabeller og MItabeller (Anlæg, Felter og Fund). SE under tillæg: MapMarina om ekportformater.
Hugo ser på muligheder jf. kravspecifikationen.
15) –
Næste møde: Carsten kommer med udspil, så snart han har en tidsplan.
Forepørgsel til Arkæologiske Råd om generalforsamlings-time efter møde sidst i
april. Carsten.

16) Evt.
Hugo orienterede kort om arbejdet med 4F. Stamtabeller og form og køreplan (laaang).
Der er nu en database for Moesgaards naturvidenskab.
OBMs rapporter er på Historisk Atlas Fyn – inkl. kort. Rapporter på sagsniveau.
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