
 
 

 
Bestyrelsesmøde onsdag, d. 25. februar 2015 kl. 10-15 på Frederiksberg Stadsarkiv  
Fraværende: Peter Damgaard  

Referat  
1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden.  

Anette blev ordstyrer, referent Charlotte. Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser under 
punkt 7. Nyt fra ODA-lovreguleret, høring vedr. lovregulering af arkivloven, hjemtagelse af arkivalier 
fra Rigsarkivet til § 7 arkiver og ansøgningsskema til brug af digitale arkivalier til datatilsynet 

2. Generalforsamling  

• Årsberetning (bilag). Godkendt af bestyrelsen med enkelte ændringsforslag. 

• Arbejdsplan (bilag). Godkendt af bestyrelsen med enkelte ændringsforslag.  

• Årsregnskab (bilag). Godkendt af bestyrelsen. 

• Budget. Godkendt af bestyrelsen.  

3. Orientering om Smartarkivering.dk – et nationalt projekt i støbeskeen u/ Privatarkivudvalget v. Sø-
ren. 
 
Søren orienterede om tankerne omkring Smartarkivering.dk, som ønskes udviklet til en national plat-
form, hvor borgere kan uploade deres private digitale arkivalier til en platform, hvor de så kan vælge 
hvilket arkiv i landet de ønsker at aflevere arkivalierne til. Der arbejdes ud fra en forestilling om, at 
servicen er en ren modtagelsesservice, dvs. data modtages centralt og distribueres til det modta-
gende arkiv, der herefter selv skal flytte data ind i eget registreringssystem. Det er derfor vigtigt, at 
det enkelte arkiv selv kan bestemme, hvilke metadata brugerne skal påføre sine afleveringer, inden 
de uploades til Smartarkivering.dk. Der vil i den kommende tid blive taget kontakt til administrato-
rerne af de mest gængse arkivsystemer for at vende problemstillingen med metadata og arkivsy-
stem. Projektet er forankret i PAU 
 
Søren spørger om ODA vil være med i en fællesansøgning til fonde, så projektet kan finansieres. Det 
aftales at der udarbejdes en projektbeskrivelse, som senere skal godkendes.  
 
4. Diskussion om medfinansiering af ”Din historiske e-bog” - et projekt om udvikling af et undervis-
ningstilbud til Den Åbne Skole, finansieret og initieret af Nationalt Videncenter for Historie og Kultur-
arvsformidling samt Aarhus Stadsarkiv v. Søren  
 
Det aftales, at Nationalt Videncenter og Århus Stadsarkiv påbegynder projektet i forbindelse med 
medfinansieringen, men at projektet åbnes op, således at formidlingsnetværket og Næstved, Lolland 
og Guldborgsund samarbejder orienteres om projektet. Hvis der så er interesse for projektet fra flere 
ODA arkiver, vil ODA overveje at blive med til at finansiere projektet.  



 
5. Arkivkonference 2017.  

Der planlægges afholdt Arkivkonference 2017, hvor ODA, Rigsarkivet og SLA sammen planlægger en 
konference for ansatte i arkivverdenen m.fl. Arbejdsgruppen arbejder p.t. på at færdiggøre et ide ka-
talog/projektbeskrivelse, som skal godkendes af Rigsarkivet og organisationernes bestyrelser.  

6. Invitation til Landsmødekonference 2015 – LLP/Norge (bilag) 

Søren afklarer om han kan repræsentere ODA ved Landsmødekonferencen 2015 LLP/Norge  

7. Nyt fra ODA-lovreguleret og ODA-Kulturarv  

ODA-lovreguleret. Høringssvar på lovreguleringen af arkivloven. Bestyrelsen har ingen kommentarer 

til de forslåede ændringer og har derfor ikke indsendt et høringssvar. 

Hjemtagelse af arkivalier fra Rigsarkivet til § 7 arkiver. Peter indarbejder sine forslag til punkterne i ud-
sendt dokument, og så bliver emnet taget op på næste K-udvalgsmøde.  

Ansøgningsskema til brug af digitale arkivalier til datatilsynet: Finn har spurgt Datatilsynet om hvad 
indholdet af et skema om ansøgning af brug af digitale arkivalier skal indeholde. Vi afventer svar fra 
Datatilsynet 

ODA-Kulturarv 

”Din historiske e-bog” var efterfølgende emnet under dette punkt 

Arkivalier af ”Enestående National betydning” vil være emnet for det kommende årsmøde i ODA 

8. Samarbejdsaftale med SLA  

Samarbejdet er blevet stærkt på ODA-lovreguleret, der arbejdes videre på hvordan samarbejdet kan 
udvides. 

9. Nyt fra netværk: E-arkivering, Formidling, Olivia  

E-arkivering. Intet nyt 

Formidling. Der er kommet et nyt referat fra formidlingsnetværket. 

Olivia. Intet nyt 

10. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg PAU LFF DHF  

PAU: Intet nyt 

LFF: Det anbefales, at medlemsarkiver ikke underskriver kontrakter med Nordisk Film Distribution 
A/S (tidligere Substans) før udkastet til et kontraktudkast er færdigt gjort. Aalborg arbejder på et for-
slag til en kontrakt. 
 
DHF: Intet nyt 
 
11. Sekretariatet. Intet nyt  



12. Ansøgning fra Rasmus Falk (bilag)  

Tilskud af midler: Ansøgning fra Rasmus Grundwald Falk om tilskud til deltagelse i ”Society of Ameri-
can Archivists” årlige konference i Ohio. Formålet er at få inspiration og viden til planlægningen af 
Arkivkonference 2017. Tilskuddet bevilliges.   
 



 
13. Regnskab og Budget: Intet  

14. Medlemskaber: Greve er blevet associeret medlem af ODA   

15. Eventuelt  

Arkivservice: KL med flere har fremlagt forslag om at undersøge muligheden for at etablere en Arkiv-
service, som kan fremstille arkiveringsversioner for medlems kommuner. Det er blot systemer som er 
omfattet af rammestrukturen, som vil være i spil. Lars Bo fra Rudersdal Stadsarkiv og Finn er med i 
gruppen, som skal udarbejde en business case. 

I næste uge holder ODA, Rigsarkivet og SLA et opstartsmøde for at undersøge muligheden for at 
skabe en ”glasplade” internetside, som skal kunne give borgerne en service, hvor de kan søge på 
tværs af alle arkivregistreringssystemer og arkivernes registratur på internettet. 

  

16. Næste møde. 21. april 2015 i Gladsaxe Kommune.  
 


