Bestyrelsesmøde onsdag, 31. august 2017 kl. 12-16 på Tårnby Bibliotek.
Deltagere: Formand Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv; næstformand Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv; kasserer Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv; Peter Damgaard,
Tårnby Stads- og Lokalarkiv; Finn Guldbæk; Fredensborg Arkiverne; Mie Andersen, NæstvedArkiverne (suppl.) og Caspar Christiansen, Frederiksberg Stadsarkiv (suppl.)

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden
a. Ordstyrer Charlotte Voss, referent Søren Bitsch Christensen. Dagsorden godkendt.
2. Arkivkonference 2017 - Ark 2027
a. 130 deltagere tilmeldt, heraf ca. 90 ODA-medlemmer, der hver modtager et
tilskud på 500 kr. Hertil kommer bestyrelsens deltagelse samt et samlet konferencetilskud. Herved kommer ODA’s omkostninger op på ca. 140.000 kr.
b. Charlotte undersøger, om der er ’markedsplads’ til omtale af bøger mv. [efter
mødet: det er der].
3. Nyt fra ODA-lovreguleret og ODA-Kulturarv
ODA-lovregulering


Arkivudvalget: Møderne hen over sommeren er blevet aflyst.



K-udvalget har ikke haft møder siden sidst. Der er udpeget nyt, supplerende
medlem: Stadsarkivar Elisabeth Bloch, Københavns Stadsarkiv.



Høringer: Pt. ude vedr. bkt. om forskningsdata og arkiveringsversioner (1007),
bl.a. oplæg til tilladelse til kun at arkivere afsluttede sager. Uklarhed om,
hvorvidt bkt. om forskningsdata overhovedet har gyldighed for det kommunale område.
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Der er blevet afholdt samarbejdsmøde mellem de høringssvarindgivende
kommuner og RA om B&K-bkt. Caspar sender referatet ud, og det lægges på
hjemmesiden sammen med andre høringssvar.

ODA-Kulturarv:


Giv det videre: ca. 220 erindringer indsamlet og til dels publiceret. Næste temakampagne er temaet ”Skole og skolegang” i september. Der udsendes flere
nyhedsbreve hen over efteråret.
o Furesø Kommune og Farum Stadsarkiv. Næstved laver kampagne til
Kulturnatten. Kan vi lave mere målrettet virksomhed over for lærerne?
o Alle tilmeldte arkiver anmodes og anbefales endnu engang at deltage
aktivt.
o Yderligere kampagneaktiviteter og -penge er på vej fra sekretariatet
bag Historien om Danmark, bl.a. med pengepræmier til de mest succesfulde skoleklasser.



RETRO
o Omtalt på Videnskab.dk, P4’s 12-Radioavis og diverse andre netmedier. Næste generation af klient til Transkribus er langt om længe på vej.
o Workshops efterlyses, og der efterlyses en foreløbig visning. Søren
Bitsch vil arbejde på dette.
o Tanker om markering af 50 års-jubilæet for Kommunalreformen 1970.

4. Samarbejdsaftale med SLA


Møde med SLA afholdt siden sidst. ODA videregav den holdning, at vores
medlemmer stiller sig forskelligt.



SLA foreslår E-arkivnetværket at se på en standard for filmarkivering. Charlotte beder SLA præcisere behovet.



Der skal udpeges ny repræsentant for ODA til VISDA – Visuelle rettigheder i
Danmark – tidl. CopydanBilleder. Charlotte undersøger, om der foreligger en
formel henvendelse, og hvem der i øvrigt forventes udpeget fra de andre kulturinstitutioner og -organisationer. Peter Damgaard træder ind som ODArepræsentant på området.



OMSLAget uddeles ikke længere gratis fra SLA til ODA-medlemmer pr. post.
ODA-medlemmer vil blive spurgt, om de vil modtage et gratiseksemplar. Charlotte Voss tager det med i et nyhedsbrev.
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SLA har en arkivvejviser på nettet og spørger, om ODA fortsat vil have sine
medlemmer med. Bestyrelsen sagde ja til det, men vil spørge til prisen først.



SLA inviterer til omtænkning af data til Kulturstatistikken sammen med Rigsarkivet. Finn Guldbæk og Lise Schifter går ind i arbejdet.

5. Nyt fra netværk: E-arkivering og Formidling


Møde afholdt 29.8.
o Mie Andersen omtalte det som et vellykket møde, der bl.a. drøftede
forskningsdata. Tilgængeliggørelse af forskningsdata vil være bekosteligt og bør åbne for en anden gebyrpraksis.
o Der var derudover drøftelser om aktindsigtssager, tilgængelighed til
elektroniske data, ikke mindst persondata. ODA vil tage sagen op i Kudvalget. ODA efterspørger bedre vejledninger i indsigtslovene mv.
o Rigsarkivet har afholdt temadage for testere, men den var ikke åbent
for andre. Der blev derfor efterspurgt en temadag om det afleveringsforberedende arbejde. Hvem kan anbefale relevante kurser eksempelvis? Mie beskriver behovet nærmere til næste møde.
o Mie Andersen er netværkets nye koordinator.



Formidlingsnetværket har ingen koordinator endnu.

6. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg PAU, LFF
a. PAU (privatarkivudvalget) afholder møde i uge 36. På dagsordenen er bl.a.
koordinering/national strategi for indsamling af privatarkiver og fælles søgeindgange for privatarkiver og tilgængeliggørelse og formidling af privatarkiver.
b. LFF; referat tilsendt fra Signe Gronemann. Der arbejdes med ideer om et seminar om persondata, men vi vil gerne anbefale, at man venter med det tema. Vi vil gerne fortsætte samarbejdet om seminarer med LFF. Tina giver besked tilbage til Signe om, at hun skal kontakte Charlotte.
7. Hjemmeside
a. På given foranledning præciserer vi, at kun de betalende arkiver/hovedarkivet
fra et arkivsamvirke kan nævnes som medlemmer på hjemmesiden.
b. Bestyrelsen ser gerne en mere aktiv hjemmeside, der servicerer medlemmerne med opdateringer og informationer. Som det er nu, kræver det, at medlemsarkiverne bliver mere aktive. På længere sigt skal en mere strategisk indsats overvejes.
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c. Nyhedsbrevet kan pt. kun sendes rundt ved Andreas’ mellemkomst, og det
skal vi have rettet op. Tina taler med Anette Eriksen, om Asbjørn kan overtage
nyhedsbrevet og om, hvordan vi gør med hjemmesiden fremadrettet.
8. Sekretariatet
a. Der er kommet ny regnskabsdame, hun hedder Anette. Ellers kører det som
vanligt.
9. Tilskud af midler
a. Arkivforeningen søgte om 8.000 kr. til en arkivfaglig bogudgivelse i anledning
af foreningens 100-års jubilæum. Budgettet er på 38.000. De 8.000 blev bevilget.
b. Ansøgning fra Gentofte og Randers om at sende to IT-arkivarer på efteruddannelse hos KOMDA. Det medførte en principiel diskussion om, hvad der kan
lade sig gøre. Inden for mentorordningen kan der ikke afsættes ressourcer til
brug ved en leverandør, som KOMDA jo er i dette tilfælde. Hvis der i stedet
var søgt om et mentorophold ved Aalborg Stadsarkiv eller for den sags skyld
København Stadsarkiv, kunne sagen stille sig anderledes, men så skulle kompensationen gå til værtsarkivet.
10. Regnskab og Budget
a. Der forventes balance i år, så regnskabet går i nul eller rammer et mindre minus, men uanset ikke på niveau med det budgetterede underskud. Dog kan
der komme uforudsete omkostninger ved Danske Arkivdage.
b. Blandt andet skal ODA-medlemmer, der har lagt en særlig arbejdsindsats i
forbindelse med Danske Arkivdage, have deres deltagelse betalt af ODA. Det
gælder pt. Anette Eriksen (Bornholm) og Lise Schifter (Fredensborg).
11. Medlemskaber
a. Kroppedal er indtrådt med 4 arkiver.
12. Eventuelt
a. Intet
13. Næste møde
a. Charlotte kommer med et par mulige datoer i slutningen af oktober.
b. Derudover går vi efter et bestyrelsesinternat i perioden 26. januar-9. februar.
KL – møde

4

