Årsberetning 2019
2019 er gået og bringer endnu engang anledning til en årsberetning om årets aktiviteter i Organisationen Danske Arkiver.
Bestyrelsen har i det forgangne år haft et godt og velfungerende samarbejde.
Generalforsamlingen 2019 blev afholdt på Vejle Stadsarkiv. Ved generalforsamlingen var der genvalg til Tina Knudsen Jensen, Charlotte Voss og Søren Bitsch Christensen, som ordinære medlemmer.
Som suppleanter valgtes Caspar Christiansen og Jesper Thomassen
Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i april 2019, konstituerede bestyrelsen sig
som følger:
Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv (Formand)
Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv (Næstformand)
Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv (Kasserer)
Peter Damgaard, Tårnby Kommunes Stads- og lokalarkiv.
Mie Andersen, Næstved Arkiverne
Suppleanter: Caspar Christiansen, Frederiksberg Stadsarkiv
Jesper Thomassen, Aalborg Stadsarkiv
Bestyrelsesarbejdet med samarbejde
2019 har været et år, hvor vi i bestyrelsen har oplevet at vores rolle som vigtig samarbejdspartner i
forhold til Rigsarkivet, SLA og KL er blevet styrket. I forhold til samarbejdet med Rigsarkivet og SLA,
afholdtes der i september et møde for medarbejderne fra § 7 arkiverne. Mødet afholdtes på
Odense stadsarkiv. Rigsarkivet og K-udvalget stod for det faglige indhold af dagen, hvor temaet var
den nye persondataforordning (GDPR) og dens betydning for arkiverne, mens SLA gennem Odense
Stadsarkiv stod for lokaler. På selve dagen var der oplæg fra både Rigsarkivet, DPO Morten Hougaard fra Odense Kommune, KL og medlemmer fra SLA og ODA.
Samarbejdet med Rigsarkivet, KL og SLA er et arbejde, som måske ikke fremstår så synligt udadtil i
organisationen, men er af stor betydning for vores fremtidige ståsted i det arkivpolitiske arbejde. I
forbindelse med samarbejdet med Rigsarkivet er der i slutningen af 2019 under K-udvalget blevet
nedsat en arbejdsgruppe om opdatering af vejledningsmaterialet til bk-bestemmelserne v/RA. I
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denne arbejdsgruppe bliver § 7 arkiverne repræsenteret af tre ODA medlemmer, nemlig Else Hansen fra Københavns Stadsarkiv, Mie Rise Jönsson fra Aalborg Stadsarkiv og Frank Bach Andersen
fra Vejle Stadsarkiv.
Bestyrelsen er fortsat i dialog med SLA om større grad af samarbejde og for at diskutere muligheden for en sammenlægning af de to organisationer.
Som udløb af arbejdet i Arkivudvalget i 2019 blev der nedsat en projektgruppe om udarbejdelse af
standard for beskrivelser af it-systemer. Standarden skulle bl.a. anvendes når vi næste gang skal
besvare spørgsmål i forbindelse med Rigsarkivets næste tilsyn om it-arkivering. Projektgruppen
bestod af repræsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen, Rigsarkivet, KL, Regionerne, Kitos og ODA.
ODA blev repræsenteret af formanden. Arbejdet i denne projektgruppe blev afsluttet i slutningen
af 2019 og standarden kom i høring.
Efter generalforsamlingen i 2018 blev der rejst forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, som
skulle se på samarbejdet med Rigsarkivet og herunder især arbejdet i K-udvalget. Arbejdsgruppen
har i løbet af 2018/2019 afholdt ca. 4 – 5 møder. I arbejdsgruppen koncentrerede vi os især om at
gennemgå og diskutere de kommende temaer på møderne i K-udvalget. I arbejdsgruppen deltog
alle ODA repræsentanter i K-udvalget, som består af Elisabeth Bloch, Peter Damgaard, Mie Andersen og formanden. Endvidere var Guldborgsund Stadsarkiv, Ballerup Stadsarkiv og Frederiksberg
Stadsarkiv repræsenteret i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen var opstået efter at arkiverne selv
havde meldt ind at de havde interesse i at deltage i arbejdet. I slutningen af 2019 har arbejdsgruppen ikke mødtes så ofte, men derimod er ODA´s repræsentanter i K-udvalget begyndt af holde
flere formøder med KL inden mødet i K-udvalget. Vi har i løbet af året haft mange spændende udfordringer i K-udvalget, som var udledt af den nye Databeskyttelsesforordning og den manglende
arkivlovsrevision.

ODA-kulturarv
RETRO-projektet har sigte på at digitalisere udvalgte kilder. Der er fokus på sogneråds- og kommunalbestyrelsesprotokoller. I sidste ende er sigtet at producere materiale til maskingenkendelse
af håndskrift inden for EU-projekt Transkribus/READ. Ca. syv ODA arkiver og ca. 8 SL A-arkiver har
indtil videre tilmeldt sig projektet. Der er 35 aktive frivillige. 13.000 sider er transskriberet, 518
scannede protokoller modtaget og lagt online på hjemmesiden, hvor både affotograferede og
transskriberede dokumenter kan lægges frem. RETRO-projektet kan tilgås på hjemmesiden:
http://www.retrodigitalisering.dk/
Efter årsmødet i 2019 er der i ODA opstået to nye samarbejdsgrupper, som arbejder med specifikke projekter. Den ene samarbejdsgruppe arbejder med bevarings- og kassationsvurdering af arkivalier fra Erhvervshavne. Den anden samarbejdsgruppe undersøger emnet: Brok og klager i arkivsamlingerne. ODA støtter disse initiativer ved at betale for forplejningen til møderne i samarbejdsgrupperne.
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Årsmøde
Som traditionen byder sig, var det i 2019 igen tid til årsmøde. Det blev denne gang afholdt på Frederiksberg, og arrangeret af byens stadsarkiv og flere af bestyrelsens medlemmer. Årsmødets program blev tilrettelagt af Caspar Christiansen, Frederiksberg Stadsarkiv, Jesper Thomassen, Aalborg
Stadsarkiv og Peter Damgaard, Tårnby Stadsarkiv. I år havde vi ikke et gennemgående tema, men
havde alligevel valgt at prøve at se på nogle af de forskellige roller og opgaver, som varetages af
arkiverne i Danmark. Torsdagens program begyndte med oplægget ” Indsamling og forskning – tanker om et muligt samspil og hvad arkiverne kan tilbyde forskning”, af Jørgen Mikkelsen fra Rigsarkivet. Herefter hørte vi om hvordan Arkivernes Dag bliver afholdt af vores nordiske nabolande, det blev fortalt at
ODA´s udsending til Sverige, Mette Henriksen, Stadsarkivar i Lyngby-Taarbæk.
Efter frokost fik vi besøg af Danmarks nye Rigsarkivar Anne Sofie Jensen, som fremlagde Rigsarkivets nye
strategi. Herefter fik vi to handlings- og løsningsorienterede eksempler på hvordan vi kan håndtere nogle af
de udfordringer, som arkiverne skal kunne håndtere i hverdagen. Først fortalte Mie Andersen fra Næstvedarkiverne om deres Digitale arkivalier og arbejdsgange for udlevering. Herefter overtog vores tovholder
Caspar Christiansen scenen med oplægget. ”Kvalitetssikring af data og tilsyn med ESDH-systemer”.

Eftermiddagen blev afsluttet med endnu et oplæg fra vores værtsarkiv Frederiksberg, da stadsarkivar Henning Bro gik på scenen med oplægget: Fra det lokale til det regionale - Arkivernes rolle i forskning.
For de interesserede var der efterfølgende hele to valgfri byvandringer på Frederiksberg, som blev varetaget af Caspar og Lars fra Frederiksberg stadsarkiv. Dagen blev afsluttet med en hyggelig middag på restaurant Allegade 10.

Programmet fredag bød på flere forskellige emner:


Digitale kildevisere - to oplæg om forskellige tilgange + efterfølgende diskussion. Lisbeth Hollensen,
Forstadsmuseerne samt Signe Trolle Gronemann, Københavns Stadsarkiv.



Præsentation af resultaterne fra Rigsarkivets spørgeskemaundersøgelse. Jan Dalsten Sørensen,
Rigsarkivet.



Informationshåndtering & Stadsarkiv – nye roller og perspektiver for arkiverne. Christian Frederiksen Stadsarkivar i Guldborgsund Stadsarkiv.

Årsmødet foregik som anført på Frederiksberg, hvor Caspar Christiansen i samarbejde med Frederiksberg Stadsarkiv organiserede det praktiske i forbindelse med afholdelse af årsmødet mens sekretariatet på Bornholms Ø-arkiv fik enderne til at mødes.

Sensitivity: Internal

Visionsarbejde
På generalforsamlingen i 2019 fremlagde bestyrelsen deres udkast til et missionspapir for ODA. I
den forbindelse blev der rejst forslag om at inddrage medlemmerne mere i arbejdet med ODA´s
missioner. Efter at bestyrelsen har arbejdet videre med missioner for ODA afholdt vi i november 4.
Strategi/missionsmøder i Aalborg, Aarhus, Næstved og Frederiksberg. Her havde medlemmerne
mulighed for at deltage i debatten om strategier/ missionerne for ODA. Til de enkelte møder var
der tilslutning fra mellem 1 til 4 arkiver, som deltog konstruktivt i debatten om hvad ODA´s missioner skal være. Bestyrelsen har efterfølgende arbejdet videre med missionerne som vil blive fremlagt sammen med arbejdsplanen for 2020 for ODA.

Repræsentation:
Privatarkivsudvalget v. Statens Arkiver: Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv
Udvalget for Private Digitale Arkivalier under Privatarkivsudvalget: Frank Ahlburg, Vejle.
Landsforeningen til bevarelse af Foto og Film: Signe Trolle, København Stadsarkiv,
Museumstjenesten: Lis Thaulov, Silkeborg Arkiv
Nordisk Center for Kulturformidling: Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv
Journalen: Malene Mygind-Elmann, Kolding Stadsarkiv.
K-udvalget v. Rigsarkivet: Charlotte Voss, Mie Andersen, Peter Damgaard og Elisabeth Bloch
Medlemmer:
Bestyrelsen vil gerne takke de medlemmer som lægger kræfter og ressourcer i det fælles arbejde i
ODA. Der bliver ydet en stor indsats i netværkene, e-arkiveringsnetværket og indsatser på skolesamarbejdet. Vi er i bestyrelsen meget taknemmelige for den indsats der ydes og de tiltag der laves.
Tak til alle medlemmer i Organisationen Danske Arkiver for endnu et år.
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