Referat af bestyrelsesmøde i ODA den 30. november 2015 i Grenå.
Deltagere: Charlotte Voss, Trine Grejsen, Finn Guldbæk, Tina Knudsen Jensen, Peter Damgaard,
Afbud: Søren Bitsch Christensen
1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden
Ordstyrer Charlotte, Referent Trine Grejsen, dagsorden godkendt
2.Arkivkonference 2017 /Ark 2027
Ark2027 er det nye navn, næste møde 18. 12
3. Evaluering af årsmøde 2015
Evaluering af årsmødet. Ca. 50 deltagere heraf 40 overnattende deltagere. Det blev diskuteret om
årsmødet skal rettes mod arkivledere eller mere mod praktikere. Ideer til emner for næste årsmøde,
tages op på næste bestyrelsesmøde. F.eks. Odas visioner - hvad vil vi …
4. Opsamling på mødet mellem Leder af § 7 arkiver og Rigsarkivaren.
Der er kommet mere ”kød” på møderne. Måske skal vi have lidt mere samling på hvad det er ODA ønsker
for fremtiden, og så et muligt emne der kan tages op i forbindelse med generalforsamlingen. Jf. punkt 3
5. Nyt fra ODA-lovreguleret og ODA-Kulturarv
Der bliver arrangeret 2 møder for praktikere, et på Rigsarkivet og et evt. i Århus.
Ny B og K bekendtgørelse. ODA er blevet bedt om at stille med to garvede arkivarer - gerne med IT erfaring,
evt. med frikøb. Charlotte kontakter mulige emner.
Vedr. tilsynet kommer der rapporter til de enkelte arkiver, vi kan arbejde videre med.
Rigsarkivet retter henvendelse til KMD vedr. bl.a. KMD sag.
ADA, den blå bog kommer på nettet. Diskussion om mulige løsninger på det ulogiske i, at der tre steder
udvikles på værktøjer inden for et ret snævert geografisk område som Danmark, men ikke umiddelbart
nogen nem samarbejdsløsning i sigte.

Flemming Nielsen, IT-arkitekturrådet har bedt NEA give deres bud på, hvordan man får standardiseret
kravene til udtræk til aflevering. Dette med udgangspunkt i, at det er umuligt at få beskrevet udtræk til
brug for arkiveringsversion, så man kan få lavet udbud, nye kontrakter mm.
Se evt. referat fra K-mødet
5.b Kulturarv
Skoletjenestenetværket ønsker at afholde en temadag om brug af arkiver i undervisningen. ODA sender
oplysningerne ud til medlemmerne, når der præsenteres et nærmere program.
ODA opfordrer til at man alvorligt overvejer deltagelsen i Trap. Man kan føle sig forpligtet, men det er ikke
nogen guldkalv og processen har været lidt ujævn i indledningen perioden for nogle af de arkiver, som
allerede er i gang med skrive processen
6. Samarbejdsaftale med SLA
ODA og SLA samarbejde. Fællesmøde om arkivlovsrevision evt. fællessekretariat.
7. Nyt fra netværk: E-arkivering, Formidling, Olivia
E-arkiveringsnetværkets referater fra møder kan nu ses på ODA´s på hjemmesiden.
Formidlingsnetværk har aflyst deres temadag.
Spørg bare Olivia mon der er er liv i det?
8. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg PAU, LFF, DHF
PAU, afventer rapport om private arkivalier. LFF har temadag i januar.
9. Sekretariat.
Fungerer fint. Man kan roligt indsende arkivmanualer mm. De bliver bearbejdet inden noget kommer på
nettet. Sekretariatet er på Bornholm frem til generalforsamlingen.
10. Tilskud.
Intet nyt.
11. Regnskab er klart til næste møde.
12. Medlemmer
Odsherred kommune og Albertslund kommune har henvendt sig og fået vejledning angående oprettelse af
§7. Hvad med Horsens kommune som §7-arkiv? Mariagerfjord kommune søger §7 arkivar.
13. evt.
Generalforsamling afholdes 16.3.2016

Kitos Finn G. holder møde med Kitos-folkene om vi evt. kunne bruge det til at styre hvilke systemer der er
sletningsfrister, arkiveringsversion, anmeldelse til datasystemet… ???? Gladsaxe har fået lavet felter til
systemet til brug for netop det.
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 9.2. 2016 kl. 10. 30 på Gladsaxe Rådhus.

