Til stede:
Jens Topholm (Aalborg), Camilla (Greve), Lars Bo Hansen og Morten (Rudersdal), Mie (Næstved), Elisabeth
Bloch (København), Stella (Slagelse), Signe (København), Mikael Johansen,(Hjørring), Henning Bro +
Kasper + Marie (praktikant) (Frederiksberg), Kim Schou Nørøxe (Ballerup), Peter Damgaard (Tårnby),
Anette Månsson (Ringsted), Anette Eriksen (Bornholm), Charlotte Voss (Gladsaxe), Søren Bitsch
Christensen (Aarhus), Tina Knudsen Jensen (Randers)

1. Valg af dirigent – Anette Månsson foreslået af bestyrelsen og valgt
2. referent, Tina Knudsen Jensen Stemmetællere, Kasper, Frederiksberg, Camilla, Greve
3. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
4. Bestyrelsens beretning – Formanden, Anette Eriksen, fremlagde og uddybede den udsendte beretning.
Suppleret af Lars Bo Hansen omkring samarbejdet med KOMBIT. Svært at samarbejde med KL – opgaven
arkiv prioriteres ikke højt her. Især svært at finde samarbejdspartnere omkring vores Kultur-del. Samarbejdet
med Rigsarkivet fungerer fint i K-udvalget. Vi oplever større lydhørhed. Samarbejdet med SLA har ligget lidt
stille – men de steder vi har etableret samarbejde fungerer det fint. Vi følger arbejdet frem mod en
kommende arkivlovsrevision, men den kommer højst sandsynligt ikke før EU's revision af datalovgivning
ligger på plads. Vi arbejder frem mod ”Danske Arkivdage” den 1. og 2. marts 2017.
Et enkelt nyt medlem: Greve Kommune
Henning Bro har valgt at stoppe som suppleant – Anette sagde tak for samarbejdet.
Anette Eriksen har valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem – resten af bestyrelsen takkede for samarbejdet
med Anette.
5. Regnskabet fremlagt og taget til efterretning
6. Arbejdsplan: ”Danske Arkivdage”, Fortsat samarbejde med Rigsarkivet, ODA kulturarv skal opprioriteres,
fortsat samarbejde med SLA og KL
Kommentar fra Elisabeth Bloch om en video på nettet, hvor det skotske nationalarkiv havde præsenteret
arkivet og ladet stafetten gå videre til de skotske lokalarkiver – kunne måske bruges som oplæg/inspiration.
https://www.youtube.com/watch?v=6rV7tC6zs-A&list=PLddhSH7bW0pW97staCfFGDFgLF6zI0aMI
Søren Bitsch Christensen informerede om Smart-Arkivering, hvor der arbejdes videre i Privatarkivudvalget
med tanken om at Smart-Arkivering kan bruges til indsamling af private arkivalier. Positiv respons, og
kommentarer om, at vi alle, der indsamler private arkivalier på et tidspunkt skal forholde os til digitale
arkivalier.
Elisabeth Bloch: Til danske arkivdage: Husk tænk udenlandsk i forhold til oplægsholdere!
Arbejdsplanen vedtaget
7. Budget vedtaget – kontingent uændret
8. Valg: Finn Guldbæk genvalgt, Charlotte Voss genvalgt, Søren Bitsch Christensen valgt ind som ny
9. Lars Bo Hansen og Trine Grejsen valgt som suppleanter
10 Christian Frederiksen og Kim Schou Nørøxe modtager genvalg som revisorer
Michael Boel Winther modtager genvalg som revisorsuppleant.
11. CopyDan ved Jens Topholm: En lang sej proces.
Baggrunden: ca. 80 millioner billeder – ca. 45 millioner i lokal og stadsarkiverne. Formidlingen via internettet
giver store udfordringer til ophavsretten. Hvad er værker? Hvad er billeder? Aldrig afgjort helt. Aftaler før ca.
1997 (før nettet) mellem os og fotografer er ikke gyldige, da de ikke har taget højde for net-formidling.

Udfordringen bliver at få vores formidling til at hænge sammen med Copydans krav.
Tilgængeliggørelsesaftalen skelner ikke mellem værker og billeder, men tager alle over én kam.
Efterfølgende skal der arbejdes på en fælles formidlingsaftale.
Opfordring fra Anette Månsson om at ODAs bestyrelse følger op på aftalen og forsøger at få den op på
politisk plan.
12. Eventuelt:
Charlotte Voss takkede på bestyrelsens vegne Anette Eriksen og Henning Bro for deres arbejde i ODA.
Stella hilste fra Christoph

