
   

 

 
 

Bestyrelsesmøde 1. juli 2021 (Virtuelt møde) 

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

Jensen, Caspar Christiansen og suppleanterne Jesper Thomassen og Lis Thavlov 

Fraværende: Peter Damgaard 

 

Referat 

 

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden 

a. Beslutning/orientering: Charlotte ordstyrer, Jesper referent. 

b. Opfølgning:  

 

2. Danske Arkivdage 2021 – status 

a. Beslutning/orientering:  Opfordring til at reklamere for tilmelding, der er stadig 

ledige pladser. Tilmeldingsfrist 1. august. Der er booket 100 værelser, hvoraf 60 er 

besat pt. Der skal også betales for ubrugte værelser.  

b. Opfølgning: Søren og Jesper ser på, om der kan laves en uformelt ODA-

sammenkomst i forbindelse med arkivdagene. 

 

3. Nyt fra ODA-lovreguleret 

a. K-udvalget:  

i. Arbejdsgruppen fra arbejdet med BK-bekendtgørelsen har foreslået, at der 

afholdes arrangementer med Rigsarkivet i stil med testerdagen – dvs. 

erfaringsudveksling og fortolkning. K-udvalget er positive, men opfordrer 

ODA til at være ansvarlig. 

ii. Referencegruppe om internationale standarder. Der er meldt medlemmer 

ind. Charlotte vil i svar til Kirsten Villadsen Kristmar problematisere risiko 

for, at der blot bliver tale om at referencegruppen skal legitimere resultatet 

uden at levere et reelt bidrag til kvalificering af indholdet.  



b. Ændring af arkivloven: Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt lange rækker af 

personsager henlagt efter cpr-nummer eller navn er manuelle registre i GDPR-

sammenhæng. Det kan have betydning for de kommuner, som ikke har §7-arkiv, da 

de ikke må opbevare manuelle registre udover den tid, hvor de er i brug.  

 

4. Årsmøde for ODA 2021 

a. Beslutning/orientering: Generalforsamling og årsmøde afholdes foråret 2022 med 

fysisk fremmøde.   

b. Opfølgning: Det overvejes at lave et arrangement for medlemmerne med foredrag 

e.lign. i efteråret. 

 

5. ODA-Kulturarv 

a. VISDA-aftalen. Intet. 

b. Retrodigitalisering.dk. Der er rejst ca. 1,7 mill. Kr. fra fonde m.v. Det er ikke helt 

nok, så spørgsmålet er, om projektet skal skaleres ned, eller om der skal søges flere 

fonde til de manglende 800.000 kr.? Sidstnævnte vil muligvis udskyde projektstart, 

hvilket kan være problematisk. 

Søren tager en dialog med fondene, herunder om yderligere bidrag fra ODA kan 

understøtte ansøgning om fondsmidler. ODA-støtten kan f.eks. øges med 75.000 kr. 

og en udvidelse af projektet med 1 år. 

 

6. Udvikling af ODA’s hjemmeside 

a. Hjemmesiden er oprettet – den videre udvikling og drift: Tobias vil gerne lave et 

kursus for sekretariat, så de selv kan vedligeholde hjemmesiden fremover. 

 

7. Samarbejdsaftale med SLA 

a. Beslutning/orientering: SLA har oplyst, at der er kommet yderligere ½ mio. kr. fra 

Veluxfonden, som kan søges af arkiverne til styrkelse af frivilligarbejdet, 

samarbejder m.v. Der vil ved tildeling være øget opmærksomhed på, at 

ansøgningerne lever op til formålet. 

b. Opfølgning: Intet. 

 

8. Nyt fra netværk 

a. E-arkivering 

i. Beslutning/orientering: Intet.  

ii. Opfølgning: Intet. 

b. Formidling  

i. Beslutning/orientering: Intet. 

ii. Opfølgning: Intet. 

 

9. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg  

a. Privatarkivudvalget 

i. Beslutning/orientering: Intet. 



ii. Opfølgning: Intet. 

b. Landsforeningen til bevaringen af Foto og Film, LFF 

i. Beslutning/orientering: Intet. 

ii. Opfølgning: Intet. 

 

10. Sekretariatet  

a. Beslutning/orientering: SLA søger ny sekretariatsleder, da Mads har fået nyt arbejde 

i Rigsarkivet. 

b. Opfølgning:  

 

11. Tilskud af midler  

a. Beslutning/orientering: ODA har bevilget tilskud til Aalborgs, Århus’s og Koldings 

projekt om videreudvikling af digital afleveringsløsning (smartarkivering), og 

afventer besked om, at pengene skal udbetales.  

b. Opfølgning: 

 

12. Regnskab og budget  

a. Beslutning/orientering:  Intet. 

b. Opfølgning: 

 

13. Medlemskaber 

a. Beslutning/orientering: Syddjurs kommune har meldt sig ind som ordinært medlem. 

De har arkivsamarbejde med Favrskov kommune.  

b. Opfølgning:  Opmærksomhed på de nye former for arkivsamarbejder, og hvordan 

det eventuelt kan påvirke medlemskab af ODA. 

 

14. Eventuelt 

a. Orientering: Syddansk Universitet har kontaktet Charlotte med opfordring til at 

blive medlem af følgegruppe i et projekt omkring registrering af husnavne. 

 

15. Næste møde 

a. Beslutning: online-møde tirsdag 21. september 10.30. 


