
 
 

 
 
Bestyrelsesmøde onsdag 25. juni 2018 på Aarhus Stadsarkiv  
Hack Kampmann Plads 2, 8000 Aarhus 
 
 
Deltagere: Formand Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv; næstformand Søren Bitsch Christen-
sen, Aarhus Stadsarkiv; kasserer Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv; Peter Damgaard, 
Tårnby Stads- og Lokalarkiv; Mie Andersen, Næstved-Arkiverne; Caspar Christiansen, 
Fredriksberg Stadsarkiv (suppl.); Jesper Thomassen, Aalborg Stadsarkiv (suppl.) 
 
 
Referat 
 

1. Valg af ordstyrer (Charlotte Voss), referent (Søren Bitsch) og godkendelse af dagsor-
den (godkendt) 

2. Årsmøde 2018 i ODA. Programmet er i hovedtræk meldt ud sammen med datoerne 
og priser for overnatning, deltagelse og middag. Bestyrelsen drøftede det mere detal-
jerede indhold af de enkelte punkter_ 

a. Dag 1: Pkt. 1 om bestyrelsesvisioner: Der fremlægges oplæg om hhv. myndig-
hedsområdet (Charlotte Voss), privatarkivområdet (Jesper Thomassen) og til-
gængeliggørelsesområdet (Søren Bitsch Christensen– men kun som intro til 
dag 2). Noter: 25. juni har vi første møde i arbejdsgruppen for ODA’s visioner 
for samarbejde med RA. Det kan give input. Det samme gælder privatarkiv-
strategien, der er under indledende udarbejdelse i Privatarkivudvalget.  

b. Dag 2: Pkt. om persondataforordning: Vi inviterer eksempelvis Birgit Kleis til 
at besvare udvalgte spørgsmål. Fokus er på emner, der er afledt af forordnin-
gen – f.eks. personoplysninger tilknyttet metadata og formidling, indsigtsret 
kontra arkivlovens paragraf 42. Charlotte Voss sender 10 spørgsmål til besty-
relsen, som udvælger de mest relevante. Medlemmerne opfordres også til at 
indsende problemstillinger. 

 Handlinger: Peter Damgaard inviterer Birgit Kleis, Charlotte 
Voss sender i et nyhedsbrev opfordring til medlemmerne om at 
indsende spørgsmål (deadline primo august). 



c. Dag 2: Digitaliseringsprojekter og opfølgende debat på pkt. om tilgængeliggø-
relse mv. fra dag 1: Først: Præsentation af Giv det videre & RETRO (Søren 
Bitsch), vejviserprojektet (hvem kan præsentere det?), Family Search (Caspar 
Christiansen) og Arkiv.dk (hvem kan præsentere det?), evt. Arkivalier Online 
(hvem kan præsentere det?). Dernæst: hvordan etablerer vi et fællesskab om 
projekterne? Hvordan udvider vi samarbejdet med Rigsarkivet? Hvordan ko-
ordinerer vi eksempelvis samarbejdet med Family Search? Afslutning:  
medlemmernes mandat til næste årsmøde og nedsættelse af en arbejdsgrup-
pe, der kortlægger eksisterende og fremtidige løsninger. 

 Handlinger: Søren Bitsch Christensen finder repræsentanter fra 
vejviserprojektet, Arkivalier Online og Arkiv.dk? 

d. KL, SLA, RA, Arkivforbundet NO inviteres 

 Handlinger: Charlotte Voss inviterer parterne. 

3. Danske Arkivdage 2019/evt. 2020 

a. Efter sommerferien afholdes det første møde i arbejdsgruppen (vi deltager 
med Anette Voss, Jesper Thomassen, Charlotte Voss og Caspar Christiansen). 

b. Erstatter vores årsmøde det pågældende år. I så fald opgraderes vores gene-
ralforsamling til et heldagsarrangement. 

4. Nordiske Arkivdage 2018 

a. Charlotte Voss deltog på ODA’s vegne. Flere andre medlemsarkiver samt SLA-
arkiver var også til stede. ODA vil prioritere deltagelse fremover, da det fagli-
ge niveau var højt. 

5. Nyt fra ODA-lovreguleret og ODA-Kulturarv  

a. Lovreguleret: Et møde afholdt i K-udvalget om planlægning af temadag for §7-
arkiverne. Formøde afholdt med KL. 

6. ODA-lovregulering: - status på Arkivudvalget 

a. Rapporten tilbagesendt til RA til endelig kommentering. Den politiske behand-
ling udestår. 

7. ODA-Kulturarv 

a. Giv det videre: Bog under udarbejdelse på GAD’s forlag; erindringerne er ved 
at være tilbagesendt. Evaluering er gennemført. Persondataforordningen? Får 
deltagende arkiver en bog? Hvad er prisen? ODA kan evt. købe et eks. Vil vi 
fortsætte projektet med en ny ansøgning til Nordea-fonden, og kan vi i så fald 
realistisk komme i betragtning, for vi kan ikke forvente støtte til det samme 
koncept en gang til? Det behandles til bestyrelsesseminaret. 



 Evaluering vedlægges referatet 

b. RETRO: Hjemmesiden oppe, med ODA-identitet. Status:  

 Deltagende arkiver: 10 

 Antal frivillige: ca. 70 

 Dokumenter på hjemmeside: 51 sognerådsprotokoller 

 Antal transskriberede sider: 2.990. 

 Domænenavn: http://www.retrodigitalisering.dk/ 

8. Arbejdsgruppen om visioner for ODA og samarbejde med Rigsarkivet 

a. Input fra bestyrelsens diskussion:  

 Briefing om samarbejdsflader: Hvad er RA’s politik i forhold til genrejs-
ning af digitale kommunale arkivalier og tilgængeliggørelsesområdet i 
det hele taget; samarbejde om digitalisering; vejledningsopgaven i 
forhold til persondata. 

9. Udvikling af ODA’s hjemmeside 

a. Hjemmesiden skal afspejle vores ønskede medlemsservice – f.eks. er hørings-
svar ikke fuldstændige, medlemsoplysninger er ikke opdaterede. Bestyrelsen 
skal være mere aktive og sende opdateringer til sekretariatet. Hjemmeside og 
medlemsservice tages op på det kommende bestyrelsesseminar. 

10. Samarbejdsaftale med SLA  

a. Intet nyt 

11. Nyt fra netværk: E-arkivering og Formidling  

a. E-arkivering: Holder møde 29. august i København, tema er adgang til data i 
arkiveringsversioner med oplæg fra Elisabeth Bloch. Der skal findes en ny tov-
holder, når Mie Andersens tid løber ud ved årets udgang. En underarbejds-
gruppe arbejder med den afleveringsforberedende proces. Testerdag afhol-
des 3. oktober. 

b. Netværket får dækket forplejning til deltagerne 

c. Formidling: Ingen har indtil videre vist interesse i at videreføre netværket.  

12. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg PAU, LFF   



a. Privatarkivudvalget har igangsat et underudvalgsarbejde mhp. formulering af 
et kommissorium til selve udvalget om en national privatarkivstrategi. Søren 
Bitsch Christensen deltager fra ODA og Jesper Thomassen fra Udvandrerarki-
vet. Diskuteret blev bl.a.: Kan vi håndtere komplicerede e-arkiveringsopgaver, 
privates ret til at danne arkiv/persondata, hvilke data arkiveres i forvejen i of-
fentlige registre, Netarkivet mv., perspektiver i eksterne partnerskaber. (Ma-
gisterbladet har i sit seneste nummer haft en artikel om Rigsarkivet, person-
data og private arkiver – 
https://www.magisterbladet.dk/magisterbladet/2018/062018/062018_p48) 

b. LFF har holdt Sommerseminar med byens billeder som tema, 6. juni 2018 på 
Stadsbiblioteket, Lyngby. 

13. Sekretariatet  

a. Vi må gerne give sekretariatet flere opgaver. F.eks. bede dem indhente opda-
terede medlemsoplysninger. 

b. Bogholderiet er kommet i god gænge og revionskommentarerne er indarbej-
det. 

14. Tilskud af midler  

a. Intet 

15. Regnskab og Budget  

a. Vi forventer ikke økonomiske udfordringer i år. 

16. Medlemskaber  

a. Intet nyt. Syddjurs kan være på vej.  

17. Eventuelt  

a. Intet. 

18. Næste møde  

a. Bestyrelsesseminar 15.-16. november, Nyborg. Charlotte undersøger. 

a. 14. september, kl. 10.30-15.00, Gladsaxe 

b. 11. januar, sandsynligvis Aalborg 

c. Generalforsamling 7. marts, sandsynligvis Frederiksberg 

 

https://www.magisterbladet.dk/magisterbladet/2018/062018/062018_p48

