
   

 

 

 

Bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2020 (virtuelt møde) 

 

Deltagere: Charlotte Voss (formand), Søren Bitsch Christensen (næstformand og referent), Tina Knudsen 

Jensen, Peter Damgaard, Mie Andersen og suppleanterne Jesper Thomassen og Caspar Christiansen 

 

Referat 

 

1. Valg af ordstyrer (Charlotte Voss), referent (Søren Bitsch Christensen) og godkendelse af dagsorden 

(godkendt) 

 

2. Generalforsamling/årsmøde i oktober 2020 

a. Blev drøftet ud fra udsendt udkast til indkaldelse. Bestyrelsen blev enige om, at udviklingen 

i Corona-situationen betyder, at vi fastholder generalforsamlingen 30. oktober 2020, men 

undersøger mulighederne for at deltage sideløbende digitalt. Det sociale arrangement 

aflyses. 

b. [Udviklingen efter mødet: Generalforsamlingen afvikles nu kun som digitalt arrangement] 

c. Bestyrelsessammensætning: Caspar Christiansen, nuværende suppleant, stiller op til valg. 

Charlotte Voss eftersøger kandidat til ny suppleant. 

d. Årsmødet udsættes til 8. december og gennemføres digitalt. Søren Bitsch sætter 

kalenderen op, koordinerer programmet og tager skridt til at få sendt invitationen ud. 

 

3. Danske Arkivdage 2020 – status 

a. Arkivdagene er nu udskudt til 1.-2. juni 2021. Konferencebureauet kontakter allerede 

tilmeldte deltagere. Der kan forventes udgifter i forbindelse med de gentagne udsættelser. 

Overskuddet fra sidst kan delvis dække kommende tab, der ikke kan kompenseres eller 

udsættes længere. Arrangørerne overvejer en Corona-dokumentationsdel som case på 

samtidsdokumentation. 

 

4. Nyt fra ODA-lovreguleret 

a. K-udvalget: Der har ikke været møde siden sidst (august). 



b. Arbejdsgruppen om vejledning til bekendtgørelse om bevaring og kassation har indsendt 

sine bemærkninger. Der udsendes ny bekendtgørelse i løbet af efteråret, men det er ikke 

vores vurdering, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til bemærkningerne. K-udvalget følger 

op, bl.a. på grundlag af bemærkninger fra Elisabeth Boch og KL/Flemming Nielsen, og vi 

noterer os generelt, at KL og ODA er på linje i holdningerne. I øvrigt udtaler bestyrelsen stor 

tilfredshed med arbejdsgruppens indsats og engagement. 

c. Det kommende lovforslag om ændring af arkivloven:  

i. Fremsættelse udsat til 1. behandling 23. oktober. Aftale med SF-ordfører 7. 

oktober med deltagelse af Elisabeth Bloch, Caspar Christensen og Charlotte Voss. 

ii. ODA har indsendt bemærkninger til lovforslaget. [Efter mødet: Bemærkningerne og 

Kulturministeriets svar herpå er fremlagt her: 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L18/bilag/1/index.htm] 

d. Evaluering af GDPR:  

i. Peter Damgaard skriver udkast til tekst til nyhedsbrev mhp. at indhente 

medlemmernes input og formulerer på den baggrund et høringssvar fra ODA. Der 

er vægt på at beskrive konkrete problemstillinger i håb om at få konkrete svar. 

Eksempler herpå er ret til registrering af identificerede personer mhp. fremfinding 

og identifikation af persondataholdige sager, retrodigitalisering og anden 

offentliggørelse af allerede offentliggjorte oplysninger mv. 

5. ODA-Kulturarv 

a. VISDA-aftalen: Afregnings ændres til at følge kalenderår, primært efter ønske fra de store 

statslige institutioner. Der indføres årligt forståelsesmøde for de mest involverede parter, 

fx til afklaring af holdning til sager som at undgå vandmærker på frigjorte billeder og visning 

af thumbnail i links. Hertil kommer et notat om forældreløse værker og forældelse, som 

Peter Damgaard fremsender til VISDA.  

b. Retrodigitalisering.dk:  

i. Søren Bitsch orienterede om, at der indføres en betalingsmodel for Transkribus 

(READ Coop) pr. 19. oktober.  

ii. Søren Bitsch fremlægger på næste bestyrelsesmøde et oplæg til en betalingsmodel 

for ODA’s medlemmers deltagelse i Retrodigitalisering.dk. 

iii. Status for Retrodigitalisering.dk i øvrigt: Underprojektet Demokratiets Rødder med 

Norddjurs og Skanderborg afsluttes ultimo 2020; alle sognerådsprotokoller er 

indskannet og lægges på retrodigitalisering.dk, og de fleste når at blive processeret 

i skriftgenkendelsesmodeller i Transkribus. Generelt er det sådan, at hvert 

transskriberede ord og bogstav efter korrekturlæsningen bliver delt i en fælles 

pulje af dokumenter, der består af sognerådsprotokoller fra Faxe, Næstved og 

Aarhus i perioden 1842-1949. Her tjener de som supplement til en generel og 

fælles model til håndskriftsgenkendelse for dansk håndskrift 1870-1950, den 

såkaldte ”Danish 1870-1950 v3.5”, som er den nyeste model. 

iv. P.t. er 16 dele af protokoller fra 7 forskellige by- og sogneråd i Næstved 

transskriberet, hvilket svarer til 988 sider i alt. I skrivende stund er 69 protokoller 

fra 19 forskellige by- og sogneråd digitaliseret, hvilket svarer til 19.867 sider i alt. 

v. Arkivforeningen inviterer til webinar om Transkribus, faciliteret af Aarhus 

Stadsarkiv, jf. http://arkivforeningen.dk/category/arrangement/ 

 

 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L18/bilag/1/index.htm
http://arkivforeningen.dk/category/arrangement/


6. Udvikling af ODA´s hjemmeside 

a. Bestyrelsen drøftede oplægget fra arbejdsgruppen, bestående af Mie Andersen, Caspar 

Christiansen og Thomas Norskov Kristensen til videreudvikling af hjemmesiden. Tobias 

Reinel, Næstved, er ny teknisk hjemmesideansvarlig. Hjemmesiden er udviklet i WordPress, 

og bestyrelsen tillader, at der købes de nødvendige ekstra plugins. 

b. Opdatering af medlemsinfo vil fortsat ske fra sekretariatet på Bornholm, mens nyhedsdelen 

vedligeholdes af Thomas Norskov.  

c. Bestyrelsen ønsker, at arbejdsgruppen nedskriver en mere detaljeret arbejdsdeling mellem 

Tobias, Bornholm og Thomas. Formanden skal ikke være tragt for nyheder, men disse skal 

kunne sendes direkte til redaktøren. Caspar Christiansen er tovholder pva. bestyrelsen. 

 

7. Samarbejdsaftale med SLA 

a. Intet nyt om aftaleforhold. Søren Bitsch deltager i SLA’s årsmøde [senere aflyst]. 

 

8. Nyt fra netværk 

a. E-arkivnetværket mødes 23. november. Testerdag er blevet afviklet i Tårnby med seks 

repræsentanter fra RA og i øvrigt tilfredsstillende deltagelse. Møde afviklet med §7-arkiver, 

med 30-40 deltagere, om b&K-bekendtgørelse. 

b. CV kontakter formidlingsnetværket. 

 

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

a. Privatarkivudvalget har afholdt møde og her drøftet et RA-ønske om et pilotprojekt på 

kommende samarbejdsform med udgangspunkt i Corona og ikke, som planlagt, klima. 

Udvalget gav ikke fuld tilslutning til Corona, der dokumenteres på mange andre og allerede 

igangsatte områder. Coronaerfaringerne viser i øvrigt, at der mangler et kort- og langsigtet 

beredskab. ODA finder, at det kan man bedre udvikle med klimasporet. Udvalget går derfor 

nok tilbage til klimasporet. Bestyrelsen havde herefter en drøftelse om museerne 

opbevaring og tilgængeliggørelse af arkiver med persondata. 

b. LFF sommerseminar udskudt til januar. 

 

10. Sekretariatet  

a. Intet nyt fra vores eget. SLA-sekretariatet har været velfungerende under lockdown. 

 

11. Tilskud af midler  

a. ODA har modtaget 185.000kr. fra den af Rigsarkivet administrerede pulje til udgivelse af 

arkivformål, historiske skrifter mv. til anvendelse til kommunale formål, dvs. på de 

sædvanlige vilkår. 

b. Peter Damgaard oplyste om evt. konsulentarbejde for Herlev Kommune. 

 

12. Regnskab og budget  

a. Aktivitet begrænset i år pga. den ekstraordinære situation. 

b. En fremtidig økonomimodel for Retrodigitalisering blev kort drøftet. ODA støtter med sine 

midler til projektet fortrinsvis udvikling af projektet og ikke mindst datamodellerne samt 

vejledning, men driftsdelen kan ikke forventes dækket for medlemmerne. Der skal arbejdes 

med egenbetaling for processerede sider, jf. ønsket om at Søren Bitsch fremlægger bud på 

betalingsmodel på næste bestyrelsesmøde. 



c. Smartarkivering-samarbejde undervejs mellem flere medlemsarkiver. 

d. På generalforsamlingen skal der lyde en efterlysning til medlemmerne efter 

udviklingsprojekter. 

e. Bestyrelsen vedtog, at bestyrelsesmedlemmer kan kompensere med 500 kr./timen for 

ekstraordinært arbejde med arkivlovsrevision og VISDA. 

 

13. Medlemskaber 

a. Allerød, Viborg og Vejen har meldt sig ud. Udviklinger i Ringsted, Vordingborg, Assens 

 

14. Eventuelt 

a. Søren Bitsch Christensen orienterede om kommunal bevilling til første step til realisering af 

magasinbyggeri. Tina Knudsen Jensen fortalte om tilsvarende støtte til forundersøgelser 

om magasin i Randers. 

 

15. Næste møde 

a. 30. oktober efter Generalforsamling: konstituering 

b. 24. november kl. 11. 


