
   

 

 
 

Bestyrelsesmøde 13. december 2021 (Virtuelt møde) 

 
Deltagere: Charlotte Voss (formand), Søren Bitsch Christensen (næstformand), Peter Damgaard, 

Tina Knudsen Jensen, Caspar Christiansen og suppleanterne Jesper Thomassen og Lis Thavlov 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden 

a. Beslutning/orientering: Charlotte Voss ordstyrer, Søren Bitsch referent. Dagsorden 

godkendt. 

b. Opfølgning: Intet. 

 

2. Årsmøde i ODA 2022 

a. Beslutning/orientering: Planlægning er ikke gået i gang endnu. 

b. Opfølgning: Datoen skal meldes ud for et forenet årsmøde og generalforsamling. Vi 

undersøger 24.-25. marts som en mulighed, og den fysiske venue bliver Aalborg 

og/eller virtuelt. Bestyrelsen lægger sig fast på flg. emner: Corona og indsamling af 

privatarkiver i forbindelse med kommende kampagner (med udgangspunkt i den 

kommende rapport fra Privatarkivudvalget – tovholder Jesper Thomassen/Bente 

Jensen og Tina Knudsen Jensen); egenacces og adgang til digitale offentlige 

arkivalier (tovholdere: Søren Bitsch og Jesper Thomassen); undervisningstilbud 

(med udgangspunkt i erfaringer fra Kolding og København – tovholder: Charlotte 

Voss); lovprocesser i Folketinget – en analyse og fortælling om, hvordan 

arkivlovgivningen ændres (tovholder: Peter). Evt. Smartarkivering.dk, næste fase. 

 

3. Nyt fra ODA-lovreguleret 

a. K-udvalget: Seneste møde havde deltagelse af Elisabeth Bloch, Caspar Christiansen, 

Peter Damgaard og Charlotte Voss. Det vælter stadig ind med egenacces-sager til 

Rigsarkivet, der nu samsøger i ca. 150 arkiveringsversioner og databaser og dermed 

kan ekspedere langt de fleste ”Arne”-sager. Vi vil gerne høre mere om denne form 



for samkøring og søgning på tværs. RA henviser til, at der var konkret hjemmel i 

”Arne”-loven, dog sker i databaser, der er sorteret efter formålsbestemte 

oplysninger. På mødet havde man en orientering og drøftelse om rekonstruktion af 

afgangsbeviser, en temadag om sletning fjernes fra dagsordenen, da der ikke er 

fælles interesse for emnet. ODA er forpligtet til at afholde workshop om digital 

bevaring og kassation, og vores arbejdsgruppe er på sagen. I øvrigt henvises til 

referat fra mødet, der vil blive udsendt. Peter Damgaard opfordrede bestyrelsen og 

medlemmer til at sende emner til drøftelse i K-udvalget, hvor der sker en frugtbar 

vidensudveksling med Rigsarkivet. 

b. T.o. har Datatilsynet informeret ODA v/ Peter Damgaard om, at de har udarbejdet 

en blanket til ansøgninger om adgang til arkiverede data iht. arkivlovens §34, jf. 

nederst på siden: 

https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/blanketter 

Link til blanketten lægges på ODA’s hjemmeside. 

 

4. ODA-Kulturarv 

a. VISDA-aftalen: Peter Damgaard: Der er intet nyt. 

b. Retrodigitalisering.dk:  

i. Søren Bitsch orienterede om, at projektet nu kan sættes i gang i fuld skala, 

efter den sidste finansiering er faldet på plads med fonde og 

egenfinansiering. Retrodigitalisering har et samlet budget på 3 mio. kr. Der 

er bevillinger fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, 

Velux Fondene, Carlsbergfondet, Organisationen Danske Arkiver og Aarhus 

Universitet på 1,9 mio. kr. Aarhus Stadsarkiv leverer en egenfinansiering på 

1,1 mio. kr. i form af projektledelse og arbejdsomkostninger. Udgifterne på 

1,9 mio. kr. beløber sig primært til brug af Transkribus-teknologien og 

projektmedarbejder. 

ii. Opfølgning: Projektplan fremlægges for ODA- og SLA-medlemmerne i 

januar, og rådgivningsgruppen indkaldes. 

 

5. Udvikling af ODA’s hjemmeside 

a. Ingen bemærkninger. Husk dog at uploade link til Datatilsynets formular, se pkt. 3b.  

 

6. Samarbejdsaftale med SLA 

a. Beslutning/orientering: Der er ansat ny sekretariatsleder hos SLA. Ny 

ansøgningsrunde til Velux-midlerne er åbnet.  

b. Opfølgning: Charlotte Voss, Tina Knudsen Jensen og Lis Thavlov meldte sig til et 

kommende samarbejdsmøde. 

 

7. Nyt fra netværk 

a. E-arkivering 

i. Beslutning/orientering: Referat fra seneste møde er netop udsendt til 

medlemmerne 

https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/blanketter


ii. Opfølgning: Intet. 

b. Formidling  

i. Beslutning/orientering: Anette Månsson, Køge, er ny netværkskoordinator. 

Bestyrelsen takker Lene Wul, Kolding, for hendes indsats som koordinator. 

ii. Opfølgning: Intet. 

 

8. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg  

a. Privatarkivudvalget 

i. Beslutning/orientering: Ikke afholdt møde siden sidst. 

ii. Opfølgning: Intet. 

b. Landsforeningen til bevaringen af Foto og Film, LFF 

i. Beslutning/orientering: Nyt seminar er annonceret torsdag den 20. januar 

2022, kl. 10.00-15.00 med et tema om hverdagsfoto, Historiens Hus, 

Odense. Bestyrelsen vil gerne takke Signe Trolle Gronemann for det store 

arbejde, hun lægger for ODA i forbindelse med LFF. 

ii. Opfølgning: Intet. 

 

9. Sekretariatet  

a. Beslutning/orientering: Referat fra bestyrelsesmøde i juli skal på hjemmesiden.  

b. Opfølgning: Charlotte Voss fremsender det til sekretariatet. 

 

10. Tilskud af midler  

a. Beslutning/orientering:   

i. Bestyrelsen behandlede indkommet ansøgning fra Aalborg Stadsarkiv vedr. 

udført arbejdet i forbindelse med rapporten om Corona-indsamlingen under 

Privatarkivudvalget. Bevilget: 20.000 kr. for ca. 40 arbejdstimer. Der 

kommer muligvis en mindre ansøgning om deltagelse i Nordiske Arkivdage 

for at fremlægge resultaterne.  

ii. Bestyrelsen behandlede ansøgning om at forlænge ODA’s tilskud på 60.000 

kr. årligt til retrodigitaliseringsprojektet med yderligere et år til 2021-2024. 

Bevilget: som ansøgt. 

b. Opfølgning: Intet. 

 

11. Regnskab og budget  

a. Beslutning/orientering: Der er ansat ny regnskabsmedarbejder hos SLA, som Tina 

Knudsen Jensen tager en arbejdsdag sammen med først i det nye år.  

b. De afsluttede regnskab for Danske Arkivdage 2020/2021 viser et underskud på 

24.000 kr. Der er dog stadig et akkumuleret overskud fra de seneste to år Danske 

Arkivdage på 25.000 kr. 

c. Opfølgning: Tina Knudsens Jensen sender regnskabet til bestyrelsen, og Charlotte 

Voss orienterer styregruppen. 

 

12. Medlemskaber 



a. Beslutning/orientering: Syddjurs Kommune har bedt om at blive opgraderet til 

ordinært medlem, og Favrskov Kommune har også meldt sig ind som ordinært 

medlem. 

b. Opfølgning: Intet. Oplysninger er sendt til hjemmesiden. 

 

13.  Bestyrelsesarbejdet fremadrettet 

a. Beslutning/ orientering. Charlotte Voss og Tina Knudsen er på valg i 2023. 

Opgaveoverdragelsen blev drøftet. 

 

14. Næste møde 

a. Beslutning: Mandag 17. januar 2022, kl. 9-12. 


