
   

 

 
 
Referat bestyrelsesmøde 14. juni 2022 (Virtuelt møde) 

 
Deltagere: Charlotte Voss (formand), Søren Bitsch Christensen (næstformand), Peter Damgaard, 
Tina Knudsen Jensen, Caspar Christiansen og Jesper Thomassen 

 

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden 
a. Beslutning/orientering: Dagsorden godkendt, Charlotte ordstyrer, Jesper referent. 
b. Opfølgning:  

 
2. Årsmøde i ODA 2022 

a. Opfølgning: Glæde over at kunne mødes igen. Drøftelse af om foreningen kan 
styrke kommunikationsarbejdet og stille flere informationer til rådighed for 
medlemmerne. Måske en ulempe, at det lå for tæt på Historiske Dage. 
 

b. Beslutning: Der laves jobopslag mhp at rekruttere en person, der kan følge overvåge 
arkiv-nyhedskanalerne og lave input til ODA’s nyhedsbreve. Før opslaget slås op 
høres sekretariatet, om de kan tage opgaven. Budget: op til 50.000 kr./år 
(timeafregning). 

Næste årsmøde og generalforsamling planlægges til slutningen/sidste uge af marts, 
så det ikke kolliderer med Historiske Dage. Charlotte spørger Roskilde, om de vil 
være værter. 

 
3. Nyt fra ODA-lovreguleret 

a. K-udvalget 
• Det sociale Danmarks kort. Se bilag 1.  

o Drøftelse af, om og hvordan §7-arkiverne kan spille ind i projektet.  
o Beslutning: Søren skriver på ODA’s vegne til projektet og kvitterer for 

det gode projekt, og oplyser om det materiale og potentiale, som 
ligger hos de kommunale arkiver samt tilbyder at bidrage til 
projektets videre forløb. 



• Henvendelse fra medlem om problemstilling i forhold til overholdelse af 
krav fra Datatilsynet, når der søges godkendelse af anvendelse af 
oplysninger fra arkiveringsversion. Se bilag 2. 

o Det er uhensigtsmæssigt og unødvendigt at scanne det materiale, 
som der søges om adgang til, da det så vil indgå i en eventuel 
adgangssag, som der kan søges om aktindsigt i. Det er derimod ikke 
et problem i forhold til sletning af sagen, da dette jo sker, når 
Kommunen afleverer til §7-arkivet (som gerne må opbevare sagen). 

• Orientering fra sidste K-udvalgsmøde.  
o Det drøftes, om tilgængelighedsfristen skal sættes op som 

konsekvens af den længere levealder og GDPR m.v. RA offentliggør 
først retrodigitaliserede arkivalier efter 119 år med mindre, det ved 
screening kan fastslås, at materialet ikke indeholder 
personoplysninger. 

o Det årlige møde for §7-arkiverne er under planlægning og afholdes 
29. september i Odense.  

o Drøftelse af, hvordan vi kommer videre i retning af Arkivlovsrevision. 
Peter sender på ODA’s vegne brev til KL, RA og Datatilsynet med 
spørgsmål om forståelsen af nuværende Arkivlov (hvad er et register, 
er §-arkivet en selvstændig myndighed, hvad betyder 
”enkeltpersoners private forhold” osv.). 

 
4. ODA-Kulturarv 

a. VISDA-aftalen. Aftalen skal genvurderes i foråret 2023.  Der forventes afholdt 
workshops m.v. i løbet af efteråret. 

b. Retrodigitalisering.dk. Der er afholdt fem Workshops fordelt over hele landet. 
Deltagerantallet har svinget, men i alt ca. 60-70-deltagere, heriblandt en del 
lokalarkiver. Hjørring har fået de første credits udleveret. Der er rettet henvendelse 
til RA om samarbejde med deres frivilligteams. RA forholder sig positivt. 

 
5. Udvikling af ODA’s hjemmeside 

a. Hjemmesiden er oprettet – den videre udvikling og drift: Casper er ved at 
undersøge, om de uoplæselige pdf’ere kan gøres oplæsbare. 
 

6. Samarbejdsaftale med SLA 
a. Beslutning/orientering: Søren orienterede om den politiske interesse, der er i Århus 

omkring lokalarkivernes udfordringer med GDPR og opbevaring af materiale med 
Persondata. Har ført til en henvendelse til arkiverne i 6-by-samarbejdet mhp 
afklaring af holdning til løsningsmuligheder og en eventuel fælles henvendelse til 
KUM til støtte for SLA’s ønske. 

b. Opfølgning: Charlotte skriver til SLA med ønske om møde om samarbejde, herunder 
en drøftelse af spørgsmålet om lokalarkiverne og GDPR. 



 
7. Nyt fra netværk 

a. E-arkivering 
i. Beslutning/orientering: Intet nyt. 

ii. Opfølgning: Intet. 
b. Formidling  

i. Beslutning/orientering: Netværket er oppe og kører. Der er afholdt et 
velbesøgt digitalt seminar, og der afholdes endnu et inden sommerferien.  

ii. Opfølgning: Netværket skal beskrives på ODA’s hjemmeside, Tina følger op 
med sekretariatet. 
 

8. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg  
a. Privatarkivudvalget 

i. Beslutning/orientering: Intet nyt  
ii. Opfølgning:  

b. Landsforeningen til bevaringen af Foto og Film, LFF 
i. Beslutning/orientering: Holdt seminar i torsdags.  

ii. Opfølgning:  
 

9. Sekretariatet  
a. Beslutning/orientering: Der er kommet ny bogholder.  
b. Opfølgning:  

 
10. Tilskud af midler  

a. Beslutning/orientering: København stadsarkiv tilbyder, at ODA’s medlemmer må 
bruge deres aftaler om aflevering af erindringer, billeder m.v., hvis ODA vil betale 
for at få skabeloner trykprøvet hos en jurist i forhold til gældende lovgivning. Se 
bilag 3. 

b. Opfølgning: Charlotte aftaler det videre forløb med Kbh. Stadsarkiv mhp på at få 
dem lagt på hjemmesiden, dog uden trykprøvning af en jurist. 

 
11. Regnskab og budget  

a. Beslutning/orientering: Alt kører, som det skal. Formidlingsnetværket har fået et 
rammebeløb til deres aktiviteter. 

b. Opfølgning: 
 

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

medlemskab. 
b. Opfølgning: 

 
13.  Bestyrelsesarbejdet fremadrettet 



a. Beslutning/ orientering. Bestyrelsens medlemmer skal overveje, hvem der kan 
opfordres til bestyrelsesmedlemskab på den kommende generalforsamling. 
 

14. Næste møde 
a. Beslutning: Tirsdag den. 13. september hos Casper på Frederiksberg. 

 
15. EVT. Opfordring til deltagelse i Arkivforeningens kommende arrangement. 

 


