Bestyrelsesmøde fredag den 23.8.2019 på Aalborg Stadsarkiv kl. 10.30-16.00
Deltagere: Charlotte Voss (formand), Søren Bitsch Christensen (næstformand), Tina Knudsen
Jensen (kasserer), Peter Damgaard, Mie Andersen og suppleanterne Jesper Thomassen og Caspar
Christiansen

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden


Charlotte valgt til ordstyrer, Søren til referent. Dagsorden godkendt.

2. Danske Arkivdage 2020 – status


Udkast til et program udarbejdet: baseret på tre keynotes, et om virksomhedsarkiver, et
om Collecting Social Photographies, og et svensk næringsarkiv og forretningsmodeller.
Herefter tre sessioner i tilknytning til disse om hhv. privatarkiver, fotos og erindringer og
partnerskaber og værdiskabelse. Samt en fjerde: indsamling af digitalt materiale.



Afvikles i Odense, formentlig maj 2020.



Beslutninger:


ODA bidrager ikke til medlemmernes deltagelse, men bidrager med 75.000 kr. til selve
arrangementet. Overskuddet fra sidst ligger som en hensættelse ved SLA og indgår
også i økonomien.



Vi drøftede, om arkivdagene skal træde i stedet for vores eget årsmøde hvert andet
år. En mulighed er også at afvikle generalforsamling sammen med årsmøde. Nordiske
Arkivdage indgår også i cyklus (næste gang i foråret 2022).



Beslutninger:

-

Vores medlemsservice bør indeholde et årsmøde.

-

Vi ser gerne de fælles Danske Arkivdage rykket tilbage til efteråret fra og med
2020.

-

I 2020 afholder vi ODA-årsmøde som todagesarrangement og yder ekstra tilskud
for at gøre det attraktivt at deltage i et år med to møder.

3. Årsmøde 2019 – program


Casper fremlagde programskitse, og programmet blev lagt fast. Planlægningen går
planmæssigt.

4. ODA strategi – visioner (Arbejdet fra bestyrelsesseminaret)


Generalforsamlingen ytrede ønske om at inddrage medlemmerne i strategiprocessen.
Dette vil ske på årsmødet. Her vil vi fortælle, at baggrunden blandt andet er at have et
grundlag at arbejde ud fra i eksterne sammenhænge



ODA’s berettigelse hviler fortsat på tre søjler: fælles faglig repræsentation, politiskorganisatorisk repræsentation og viden- og kompetencecenter.



Til opfølgning:


Vi inviterer til medlemsmøder, forholdsvis korte, spredt over landet (Aarhus 9/10 kl.
9-11.00, Aalborg 9/10 kl. 11-14, Næstved 21/10 kl. 10-12 og Frederiksberg 23/10 kl.
10-12). Datoer meldes ud på årsmødet og i snarligt nyhedsbrev. Resultaterne heraf
bearbejdes af bestyrelsen og fremlægges for generalforsamlingen 2020 som en del af
arbejdsplanen.



Forud for møderne fremsendes missionspapiret, og på møderne diskuteres idéer til
konkrete initiativer. Møderne diskuterer flg. punkter: Politisk/organisatorisk
repræsentation * Fælles services * viden- og kompetencecenter * Frit.



Søren og Charlotte laver et oplæg.

5. Nyt fra ODA-lovreguleret


Der har ikke været mødet i K-udvalget siden sidst. Det planlagte møde, hvor RA inviteredes
til et stadsarkivmiljø, er ikke realiseret endnu, og indholdet kan også tænkes præsenteret
på det fælles faglige forum.



Der var en debat om samspillet mellem Rigsarkivet og kommunearkiverne om gensidig
orientering, det vi kan se som overhåndtagende enkeltsagsbehandling og om
præcedensskabende sager. Debatten kom også ind på Rigsarkivets praksis over for
kommuner med eget §7-arkiv og kommuner, hvor Rigsarkivet varetager arkivfunktionen.

Endelig var der en diskussion om, hvordan fx KL i praksis indhenter erfaringer fra
arkivsektoren, og om det kunne foregå centralt.


Kun et enkelt af de tilstedeværende arkiver har kasseret skattesager, efter dette er blevet
muligt.

6. ODA-Kulturarv


Retrodigitalisering.dk:

Pr. 16. august er der transskriberet 8613 sider. Tempoet har været langsommere i
løbet af sommerferien, hvilket har været forventet. Men siden maj, hvor der sidst blev
rapporteret antal transskriberede sider, er der dog transskriberet 1039 sider, hvilket
må siges at være fint.

Den nye HTR+ træningsmodel i Transkribus arbejder både hurtigere og mere præcist
end tidligere tekstgenkendelsesmodeller.

Korrekturlæsning bør opprioriteres, så vi kan publicere mere af det transskriberede
materiale, både på hjemmesiden og til at skabe brugbare tekstgenkendelsesmodeller
med HTR+.

SBC arbejder videre med kontakter til forskere.

Projektet arbejder med en 85 års-grænse. Der var en diskussion, om der kunne
arbejdes med en 75 års-grænse. Rigsarkivet publicerer fx sognerådsprotokoller på
Arkivalieronline efter 75 år, men i andre sammenhænge, hvor der publiceres
transskriberede data, arbejdes med en tredje grænse. (Spørgsmål: Arbejder
Tilgængelighedsudvalget med disse sager?)
Beslutning: Vi arbejder med 75 års tilgængelighed for digitaliserede sager, men
85 år for transskriberede.

7. Udvikling af ODA´s hjemmeside


Der har været et ”stillingsopslag” som nyhedsredaktør til hjemmesiden. (Der er vigtigt at
koordinere med sekretariatets nyhedsbrevsudsendelse). Der er modtaget én ansøgning, og
vedkommende blev antaget. Han introduceres til arbejdet, og bestyrelsen orienteres, inden
det går i gang.

8. Samarbejdsaftale med SLA


Der har ikke været samarbejdsmøder.



VISDA: der er ikke igangsat forhandlinger endnu. Charlotte kontakter Jørgen Thomsen for
at forhøre sig om status.



Opfølgning:


Charlotte og Peter inviterer til et fornyet statusmøde med SLA.

9. Nyt fra netværk: E-arkivering og Formidling


E-arkivnetværket har afholdt møde i uge 34 med besøg af Christian Larsen fra RA om
kontekstdokumentation.



Lene Wul er ny leder af formidlingsnetværket.



Opfølgning:


Mie og Peter fremsender de skemaer, de har anvendt til henvendelse til Datatilsynet,
mhp. offentliggørelse på hjemmeside.

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


Privatarkivudvalget har afholdt første møde med den nye rigsarkivar. Rigsarkivet
orienterede om, at de vil iagttage en meget lang frist (ca. 120 år) på
tilgængeliggørelse af private arkivalier på nettet uden screening.



Oplægget til udvalgets strategi blev skudt videre til nærmere drøftelse på næste
møde. I mellemtiden mødes strategiudvalget (hvori Jesper og Søren deltager) for at
konkretisere de foreslåede handlinger:
-

”Kompetence- og metodeudvikling, herunder indkredsning af hvilken
dokumentation der allerede findes i de offentlige arkiver, og som det derfor ikke
er nødvendigt at indsamle.

-

Vejledningsmateriale til potentielle donatorer. Måske ikke alene på
klimaområdet.

-

Langtidsbevaring og genanvendelse af det materiale, der bliver indsamlet.”

11. Sekretariatet


Er i gang med at planlægge årsmøde.

12. Tilskud af midler
 Intet nyt.
13. Regnskab og budget
 Der blev aflagt status for samarbejdet med SLA-sekretariatet.
 Tilskud fra Rigsarkivet på 185.000 kr. (det ansøgte beløb) fra tidsskriftspuljen, heraf er
75.000 kr. øremærket til ”vejledning til kommunerne”.
 Rejsekort kan gives til bestyrelsesmedlemmer (organisationskort for ODA).
14. Medlemskaber


Mie kontakter Odsherred og Peter kontakter Sorø.



Arkivsituationen i Vordingborg og Skive undersøges.

15. Eventuelt


Intet.

16. Næste møde
 12. november 2019, kl. 10.30, i Tårnby.

