
   

 

 
 

Bestyrelsesmøde 13. september 2022 (Virtuelt møde) 

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

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

 

Referat 

 

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden 

a. Beslutning/orientering: Peter Damgaard ønskede et punkt optaget på dagsordenen 

om ny europæisk standard for langtidsbevaring af data og deltagelse i et netværk 

med bl.a. Rigsarkivet herom, med et anslået budget på ca. 16.000 kr. Pkt. blev lagt 

under pkt. 8. 

b. Opfølgning: Charlotte Voss var ordstyrer, Søren Bitsch Christensen var referent. 

 

2. Nordiske arkivdage 

a. Jesper Thomassen deltog for ODA. Arrangementet var det største nogensinde med 

flere end 500 deltagere i Stockholm. Rigsarkivet var talstærkt repræsenteret med 

mange gode oplæg, mens kun et mindre antal stadsarkiver var med. Nogle trends 

var, at den individorienterede tilgang var stærk, både som egenaccess og som 

indsamling, og at den kulturhistoriske dimension ved arkivarbejdet er stadig mindre 

fremtrædende på disse konferencer. Machine learning, sundhedsdata, linked data 

var andre tendenser. Det var også tydeligt, at tendensen går i retning af andre 

personprofiler end historikere både som ledere, sagsbehandlere og udviklere. 

 

3. Årsmøde i ODA 2023 

a. Beslutning/orientering: Årsmødet er planlagt til Roskilde mandag 27.3.-tirsdag 28.3. 

2023. Vi har modtaget tilbud på middag og hotel, som vi accepterer. Vi ser frem til, 

at arkivet vil hjælpe med et socialt program på dagen. 



b. Opfølgning: Vi dækker en del af deltagerbetalingen. Det er en prioritering at have så 

mange deltagere som muligt. Bestyrelsen bedes overveje programpunkter, f.eks. 

præsentationer fra Nordiske Arkivdage. 

 

4. Nyt fra ODA-lovreguleret 

a. K-udvalget 

• Ikke afholdt møde i udvalget siden sidst. 

• Møde for §7-medarbejderne i Odense 29. september. Peter Damgaard har 

bedt om et oplæg fra Datatilsynet om tilsyn med § 7-arkiverne, så det får vi 

af en times varighed. 

• Det sociale Danmarkskort og projektet ”Støttet adgang til egen sag” 

fremlægges også på mødet. (ODA har i forlængelse heraf drøftet, at vi kan 

støtte udarbejdelsen af et sådant kort. Aarhus Stadsarkiv har møde med 

projektdeltagere 15. september). Vi har også en opgave med at få 

Rigsarkivet til holde fokus på indsamling fra selvejende børneinstitutioner. 

 

5. ODA-Kulturarv 

a. VISDA-aftalen: Intet nyt. Lidt i samme boldbane har ODA været medunderskriver på 

en EU-Copyright henvendelse: Mod en mere brugervenlig digital kulturarv 

Bemærkninger til implementering af DSM-direktivet. 

b. Retrodigitalisering.dk: Opfordring til medlemmer om at melde sig til projektet. Der 

er rigelige mængder af gratis credits til rådighed til resten af projektet, og der går 

snart et nyt call ud. Skal vi gøre nyere materiale tilgængeligt? Peter Damgaard 

pegede på, at nogle arkiver – måske især kommunearkiver med særligt fokus på 

nyere kommunal betjening – kan være tilbageholdende pga, at man ikke kan 

offentliggøre nyere data, og at selv processering af nyere data i 

modelbearbejdningen teoretisk set kan være problematisk, da data vha. reverse 

engineering kan genrejses.  

 

6. Udvikling af ODA’s hjemmeside 

a. Hjemmesiden er oprettet – den videre udvikling og drift: Intet nyt. 

 

7. Samarbejdsaftale med SLA 

a. Beslutning/orientering: Charlotte og Søren har holdt møde med SLA, formand og 

sekretariat om lokalarkivernes foretræde for Folketingets Kulturudvalg mv. ODA 

blev præsenteret for forskellige samarbejdsmodeller, hvortil vi gjorde gældende, at 

GDPR ikke tilsidesættes. Men ODA anerkender og glæder sig over de positive 

politiske udmeldinger til lokalarkivernes arbejde inden for rammerne af GDPR. 

b. Opfølgning: Intet. 

 

8. Nyt fra netværk 

a. E-arkivering 

i. Beslutning/orientering:  



ii. Opfølgning: Intet. 

b. Formidlingsnetværket 

i. Beslutning/orientering: Anette Månsson har påtaget sig at være 

koordinator. 

ii. Opfølgning: Intet. 

c. Jf. pkt. 1: Dansk Standard inviterer til deltagelse i det danske udvalg for bevaring af 

digitale informationer (S-881). Prisen vil ligge i nærheden af 16.000 kr., som 

bestyrelsen vil være villig til at dække. Interesserede kan henvende sig til 

bestyrelsen. 

 

9. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg  

a. Privatarkivudvalget 

ii. Beslutning/orientering: Der har ikke været møde siden sidst. Forberedelsen 

af det fælles pilotprojekt om indsamling og dokumentation vedr. klima er i 

gang. 

i. Opfølgning: Intet. 

b. Landsforeningen til bevaringen af Foto og Film, LFF 

i. Beslutning/orientering: Intet nyt. 

ii. Opfølgning: Intet. 

 

10. Sekretariatet  

a. Beslutning/orientering: Der arbejdes med årsmødet. Hvordan kommunikerer vi med 

medlemmerne i ferieperioder, hvis det er akut nødvendigt.  

b. Opfølgning: Charlotte Voss ser på mulighederne. 

 

11. Tilskud af midler  

a. Beslutning/orientering: Intet nyt. 

b. Opfølgning: Intet nyt. 

 

12. Regnskab og budget  

a. Beslutning/orientering: Der er kommet ny bogholder hos SLA, og samarbejdet 

fungerer godt, bl.a. med adgang til E-conomic. 

b. Opfølgning: Intet. Se dog under pkt. 4 om Det sociale Danmarkskort. Vi afventer 

svar fra Tidsskriftspuljen, indsendt til Rigsarkivet. 

 

13. Medlemskaber 

a. Beslutning/orientering: Assens Kommune har oprettet et § 7-arkiv og søgt om 

medlemskab 

b. Opfølgning: Arkivet vil gerne indgå i et mentorsamarbejde. Lis Thavlov tilbød 

Silkeborg som mentor. Peter Damgaard nævnte, at vi bør gennemgå vilkårene for 

medlemskab, således som de fremgår af hjemmesiden (”God arkivskik”). Vi tager 

det op på næste møde. 

 



14.  Bestyrelsesarbejdet fremadrettet 

a. Beslutning/ orientering. Både formand og kasserer er på valg ved næste 

generalforsamling. Det skal vi tage bestik af, evt. ved at de fortsætter som 

suppleanter. Kassererposten skal overvejes nærmere. 

 

15. Næste møde 

a. Beslutning: 7. december. Formanden indkalder. 

 

16.  Evt. 

a. Jesper Thomassen orienterede om, at kandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet 

med arkivperspektiv lægges sammen med den tilsvarende om museumsperspektiv. 

Herefter er der ikke arkivrettede historikeruddannelser i Danmark. Aalborg 

Stadsarkiv er i dialog med universitetet, men dettes økonomi er presset. 

b. Til gengæld er der projektforberedelser i gang med The Future of Records and 

Archives in a Digital Age. Mere information tilgængelig senere. 

c. Museum Bangsbo (Kystmuseet) driver tre lokalhistoriske arkiver, men lukker pga. 

besparelser nu arkivdriften, og samlingerne indlemmes i museumssamlingen uden 

direkte offentlig adgang. 

 


