
   

 

 
 

Bestyrelsesmøde 21. september 2021 (Virtuelt møde) 

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

Tina Knudsen Jensen, Caspar Christiansen og suppleanten Jesper Thomassen. 

Fraværende: Lis Thavlov 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden 

a. Beslutning/orientering: Dagsorden godkendt. Charlotte Voss ordstyrer og Søren 

Bitsch referent. 

b. Opfølgning: Intet. 

 

2. Danske Arkivdage 2021 – evaluering 

a. Beslutning/orientering: Meget positivt med de forholdsvis mange deltagere fra 

virksomheder af national betydning. Der manglede måske lidt tydeligere kobling til 

Privatarkivudvalget. SLA var dårligere repræsenteret denne gang, måske pga. 

emnet. Overordnet har vi kun sporet tilfredshed med arrangement. 

b. Opfølgning: Regnskab foreligger ikke endnu, men regnskabsmøde fredag 25.9. Vi 

bør til næste gang have en klarere opgavefordeling, evt. med en aflønnet tovholder, 

til de praktiske opgaver, som dog var besværliggjort af de mange flytninger pga. 

Corona. ODAs sekretariat kan også inddrages mere. 

 

3. Nyt fra ODA-lovreguleret 

a. K-udvalget: Ikke møder siden sidst. Møde i Fagligt Forum 20. september. 

Bestyrelsen diskuterede Rigsarkivets intentioner om egenacces og integration med 

Borger.dk og samkøring af databaser mhp. besvarelse af egenacces-anmodninger. 

Vi drøftede også deres beregningsmodel, som f.eks. ikke inddrog det 

afleveringsforberedende arbejde. Desuden gentog vi roserne til de deltagere fra 



ODA-arkiver, der har medvirket i udvalgsarbejderne om B&K-vejledninger, AULA 

mv. Endelig diskutere bestyrelsen det fremlagte forslag til bevaring af AULA. 

Bestyrelsen er muligvis delt i spørgsmålet om bevaring af f.eks. beskedtråde og 

dokumenter skabet ved ikke-autoriseret brug af systemet som ESDH-system eller 

tilsvarende. Der er mulighed for de enkelte ODA-arkiver for at kommentere 

forslaget. 21.9. afholdes testerdag. 

i. Opfølgning: På et kommende møde drøfter forsk. muligheder for Borger.dk. 

b. Høring af lov om tidlig pension: ODA kan ikke bidrage med meget, idet der primært 

sigtes på data fra RA, dvs. ATP, SKAT o.lign. Men vi kan og vil påpege, at andet 

relevant materiale også kan rekvireres fra ”offentlige arkiver” og ikke kun RA. 

Kassabilia bør også nævnes. CV sender høringssvar.  

i. Opfølgning: Det lægges efterfølgende på hjemmesiden sammen med 

kommissorium for en B&K-dag i lighed med ’testerdagen’. 

 

4. Årsmøde for ODA 2021 

a. Beslutning/orientering: Vi holder generalforsamling og årsmøde sammen, dvs. 

senest ved udgangen af marts 2022. Afholdes som fysisk arrangement, gerne i 

Aalborg. 

b. Opfølgning: Dette meddeles medlemmerne. 

 

 

5. ODA-Kulturarv 

a. VISDA-aftalen: Intet nyt. 

b. Retrodigitalisering.dk 

i. Der mangler endnu 765.000 kr. af det samlede budget på ca. 3,1 mio. kr. Vi 

vil derfor nu vende tilbage til fondene med en revideret økonomiplan, der 

bl.a. inkluderer en større medfinansiering fra Aarhus Kommune. 

ii. Peter Damgaard: Vil gerne have beskrevet risiko for rekonstruktion af evt. 

personfølsomme data, der er lagt til grund for modellen, vha. reverse 

engineering. 

iii. Opfølgning: Søren fremlægger den tidligere udarbejdede risikoanalyse og 

kontakter fondene med revideret projekt. 

 

6. Udvikling af ODA’s hjemmeside 

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

i. Opfølgning: Gerne fjerne forældede begivenheder mv. Bestyrelsen kan selv 

rette henvendelse til Anette Eriksen. 

 

7. Samarbejdsaftale med SLA 

a. Beslutning/orientering: Vi kan desværre ikke deltage i SLA’s årsmøde i år. Peter 

Damgaard har talt med Jørgen Thomsen om en fotografdatabase i tilknytning til 

Arkibas.  

b. Opfølgning: Intet. 



 

8. Nyt fra netværk 

a. E-arkivering 

i. Beslutning/orientering: Netværket havde møde i Aalborg i uge 37. Det var et 

hybridmøde. 

ii. Opfølgning: Intet. 

b. Formidling  

i. Beslutning/orientering: Intet. 

ii. Opfølgning: Bestyrelsen kontakter den nuværende koordinator. 

 

9. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg  

a. Privatarkivudvalget 

i. Beslutning/orientering: Der var møde for nylig. Corona-arbejdsgruppens 

rapport blev her gennemgået. Den vil efter revision blive offentliggjort. Der 

er behov for et ”beredskab”. Udvalget vil arbejde med en fremtidig struktur 

for dette. Der blev i forlængelse heraf diskuteret dataetiske 

problemstillinger ved indsamling af denne slags. Klimaprojektet vil blive 

taget op igen, nu hvor Coronaaktiviteterne er ved at være afsluttet. 

ii. Opfølgning: Peter Damgaard sørger for, at den omtalte rapport lægges på 

hjemmesiden. 

b. Landsforeningen til bevaringen af Foto og Film, LFF 

i. Beslutning/orientering: Ingen møder siden sidst. Invitation udsendt til 

arrangement i januar 2022. 

ii. Opfølgning: Intet 

 

10. Sekretariatet  

a. Beslutning/orientering: Intet. 

b. Opfølgning:  

 

11. Tilskud af midler  

a. Beslutning/orientering: Drøftelse af muligheden for at honorere en jurist til at give 

et responsum om forvaltning af egenacces blev kort drøftet. I første omgang er det 

nok bedre at formulere en række cases og bruge dem til en afklarende drøftelser. 

Peter kontakter Erik Meilstrup (tidl. RA) og Caspar forsøger med Frederiksbergs 

DPO for at høre om de vil forsøge sig med afklaring af procedurer. 

b. Opfølgning: tages op på næste møde 

 

12. Regnskab og budget  

a. Beslutning/orientering: Der er fin økonomi.  

Danske arkivdage har kostet lidt, men ellers har vi ikke brugt særligt mange penge. 

b. Opfølgning: Intet 

 

13. Medlemskaber 



a. Beslutning/orientering: Favrskov er interesseret i at være medlem fra årsskiftet. Vi 

kan tilbyde at deltage fra nu. 

Syddjurs er nu ordinært medlem. 

b. Opfølgning: Peter sender kontaktoplysninger på Favrskov til Tina, der formidler 

videre. 

 

14. Eventuelt 

a. Orientering:  

Peter: Vi har fået ny Kulturminister. Skal vi ikke skrive til hende og præsentere 

arkivverdenen og de udfordringer ODA tidligere har fremhævet.  

Charlotte laver udkast og sender rundt. 

 

15. Næste møde 

a. Beslutning: Mandag den 13. december på Frederiksberg. Casper finder lokale og et 

sted vi kan spise frokost ude i byen. 


