Bestyrelsesmøde torsdag den 30. marts 2020 kl. 10.00-13.00 (Virtuelt møde)
Deltagere: Charlotte Voss (formand), Søren Bitsch Christensen (sekretær), Peter Damgaard, Tina
Knudsen Jensen, Mie Andersen og suppleanterne Jesper Thomassen og Caspar Christiansen

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden
1.1. Godkendt mv.
2. Generalforsamlingen i marts 2020 aflyst pga. Corona – nyt programudkast for samlet GF og årsmøde
2.1. Det blev drøftet at rykke GF til efteråret sammen med et årsmøde. Vedtaget at gøre dette 30.
oktober. Årsberetning og regnskab fremsendes inden da til Rigsarkivet.
2.1.1.Program: Der var ønske om oplæg ved Marianne Sletten Paasch og om sletning om data, fx
fra driftssystemerne forud for arkivering (Randers, København og Vejle blev foreslået) samt
oplæg ved Elisabeth Bloch om forslag til nye regler for adgang til egne data.
2.1.2.Programudkast: Kl. 11 Marianne, herefter frokost 1 time. Herefter oplæg om sletning 1 time
og om adgang til egne data 1 time. Generalforsamling 2 timer. Mulighed for middag.
2.1.3.ODA afholder udgifterne minus rejseomkostninger. Vi foreslår Odense, middag på f.eks.
Grand Hotel. Charlotte Voss kontakter Elisabeth Bloch, Jesper Thomassen kontakter Marianne
og Tina Knudsen Jensen sit eget bagland om sletning af data.
2.1.4. Kommentarer til årsberetning og visionspapir skal fremsendes til CV inden 1. juni, men
overordnet var der tilslutning til den nuværende form. Overveje om der mangler en kort
vision statement. SBC tjekker arbejdsplaner for retrodigitalisering.dk.
2.1.5.Bestyrelsessammensætning: CV kontakter kandidater til suppleantposten.
3. Danske Arkivdage 2020 – status

3.1. Danske Arkivdage afholdes i stedet 8.-9. december 2020. De afvikles som planlagt i Odeon,
Odense. Arkivdagenes form og indhold tænkes ikke ændret. Langt de fleste har beholdt deres
tilmelding.
4. Årsmøde 2020 – status
4.1. Se pkt. 2
5. ODA strategi – visioner
5.1. Kommentarer til vedlagte visionspapir fremsendes til CV, jf. pkt. 2.1.4
6. Nyt fra ODA-lovreguleret
6.1 K-udvalget:
6.1.1

På udvalgets forrige møde diskuteredes forslag til lov om ændring af arkivloven om ret til
indsigt i egne oplysninger. Forslaget har været i høring, og ODA har indsendt høringssvar
efter inddragelse af medlemmer både fra og uden for bestyrelsen. Høringssvaret er
fremsendt til medlemmerne. Rigsarkivet finder ikke, at forslaget har omfattende
konsekvenser. ODA finder det problematisk, at vi ikke blev inddraget i en indledende fase
for at kvalificere forslaget. Bestyrelsen diskuterede orientering af Folketingets Kulturudvalg
og andre politiske fora. CC tager sagen videre. Henvise til Elisabeth Blochs kronik i Altinget,
https://www.altinget.dk/kultur/artikel/stadsarkivar-forslag-til-ny-arkivlovforskelsbehandler-borgere-og-kommuner.

6.2 Den kommende lovforslag omkring ændring af arkivloven.
6.2.1

Kulturministeriet har meddelt, at lovforslaget om ændring af arkivloven er udsat til
behandling i oktober i det nye folketingsår pga. COVID-19. Vurderingen er, at såfremt loven
vedtages, træder den i kraft pr. 1. januar 2021.

7. ODA-Kulturarv
7.1. VISDA-aftalen:
7.1.1. PD orienterede. De første møder i interessentgruppen har været positive og konstruktive. En
af de nationale institutioner har tilkendegivet at ville indgå formidlingsaftale med VISDA. Der
er fremkommet ønske om at skabe en national fotografdatabase mhp. registrering af dødsår.
(Kunne være samarbejdsprojekt med SLA om hhv. Arkivwiki og udtræk af Arkibas (bemærk
her, at data tilhører de enkelte arkiver). Stort registreringsarbejde må formodes pga.
forskellige stavninger mv.
7.2. Retrodigitalisering.dk
7.2.1. 519 protokoller fra sogneråd og byråd er skannet og lagt op på hjemmesiden. 13.500 sider er
indskrevet af frivillige. Der er 40 aktive frivillige. Markeringen af Kommunalreformen 1970 i
samarbejde med KL faldt desværre til jorden på grund af KL’s (forståelige) prioriteringer i
dagene omkring 1. april (Corona lockdown).

7.2.2. En omtale i Slægtshistorisk Nyhedsbrev har givet forøget besøgstal. En enkelt dag alene 1174
besøg, hvilket er omtrent det dobbelte af, hvor mange der besøger siden på en gennemsnitlig
måned. Flere frivillige har meldt sig – men de er uden tilknytning til et deltagende arkiv.
Hvordan håndterer vi det? Omslaget bringer en artikel om projektet i det kommende
nummer.
7.3. Corona-indsamling
7.3.1.Fælles pressemeddelelse er blevet udsendt af Rigsarkivet med opfordring til bl.a. aflevering til
lokalarkiverne. Vi fandt, at det var uheldigt, at aktionen skulle afvente ministeriel
godkendelse, for i realiteten var vores medlemmer i gang allerede. Og det var uheldigt, at
Rigsarkivet reelt ikke havde nogle services at tilbyde borgerne eller for den sags skyld
arkiverne. Vores medlemmer indgår i mange projekter lokalt og har indgået spændende nye
netværkssamarbejder.
7.4. Justitsministeriet vil pr. 1. juli gå i gang med en national evaluering af databeskyttelsesreglerne, jf.
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/april/positivt-med-evaluering-af-gdpr/.
Bestyrelsen diskuterede et Q&A-format, som kunne være en model for os til at få brugbare svar på
vores tvivlsspørgsmål fra Datatilsynet og dermed gøre opmærksom på behovet for en bredere
arkivlovsrevision.
7.4.1. Opfølgning: PD skriver førsteudkast, som derefter sendes til yderligere kvalificering hos
medlemmerne.
8. Udvikling af ODA´s hjemmeside
8.1.1.Status på beslutning fra forrige bestyrelsesmøde: ”Der nedsættes en arbejdsgruppe med Mie
Andersen, Caspar C og Thomas Norskov Kristensen (Aarhus) til videreudvikling af
hjemmesiden på grundlag af bestyrelsens drøftelser.” Arbejdsgruppen har ikke haft mulighed
for at træde sammen. MA indkalder til et virtuelt møde og må gerne inddrage Anette Eriksen
fra sekretariatet. Der er udarbejdet skabeloner til arkivservice og forvaltningspraksis.
9. Samarbejdsaftale med SLA




SBC og CV har afholdt møde med formand Jørgen Thomsen og sekretariatschef Mads Kyvsgaard
Mogensen. Drøftede bl.a. Journalen: Medlemmerne opfordres til at huske at sende bøger til omtale
i Journalen. Medlemmerne skal orienteres om dette i et nyhedsbrev.
Andre samtaleemner var Retrodigitalisering, SLA-kurser, Velux (f.eks. kompetenceudvikling). Der
følges op på dette på næste bestyrelsesmøde i ODA.

10. Nyt fra netværk: E-arkivering og Formidling
10.1.

Møde i e-arkivnetværk. Referat er udsendt til deltagerne. Skal på hjemmesiden.

10.2.

Formidlingsnetværket – ikke noget at berette.

11. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg PAU, LFF

11.1.
PD orienterede om et planlagt fælles indsamlingsprojekt med klima-tema. Skal give
rammeløsninger for indsamlingsformater og -samarbejder, bl.a. databehandlerformater for ikke-§
7-arkiver.
11.2.

LFF-seminar er udsat. Referater tilsendes bestyrelsen. Vi er godt repræsenterede.

11.3.

Museumstjenesten: Lis Thavlov repræsenterer fortsat ODA.

12. Sekretariatet
12.1.

Intet at berette fra ODA-sekretariatet. Samarbejdet med SLA-sekretariatet fungerer fint.

13. Tilskud af midler
13.1.
E-arkivar fra Aalborg Rasmus Falk er af bestyrelsen bevilget tilskud til en studierejse til USA
mod at dele sine erfaringer ved en relevant lejlighed.
14. Regnskab og budget
14.1.
Beslutninger:
14.1.1.
ODA tager udgiften til ODA-årsmøde- og generalforsamling.
14.1.2.
ODA kan honorere medlemmer for at lave en fotografdatabase og for et evt.
ekstraarbejde med sletningsproblematikken.
15. Medlemskaber
15.1.

Hverken til- eller afgang. (Dog har Allerød og Dragør meldt sig ud pr. 31/12).

16. Eventuelt
16.1.
Der var en erfaringsudveksling om situationen og arbejdsprocesserne på arkiverne rundt
omkring under Corona lockdown.
17. Næste møde:
17.1.
15. juni kl. 9-12, virtuelt.

