Bestyrelsesmøde 15. marts 2021 (Virtuelt møde)
Deltagere: Charlotte Voss (formand), Søren Bitsch Christensen (næstformand), Peter Damgaard,
Tina Knudsen Jensen og suppleanterne Jesper Thomassen og Lis Thavlov
Afbud fra Caspar Christiansen

Referat

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden
a. Beslutning/orientering: Charlotte Voss ordstyrer og Søren Bitsch Christensen
referent.
b. Opfølgning: Ingen.
2. Generalforsamling i slutningen af marts 2021.
a. Beslutning/orientering: Indtil videre er der cirka 20 tilmeldte; Anette Eriksen er
dirigent, og Thomas Norskov Kristensen er digital stemmetæller. Lis Thavlov
bekræftede, at hun er villig til genvalg som suppleant. Regnskabet er hos
revisorerne, og vi forventer ingen problemer. Søren Bitsch er referent.
3. Danske Arkivdage 2021 – status
a. Beslutning/orientering: Ikke behandlet.
b. Opfølgning:
4. Nyt fra ODA-lovreguleret
a. K-udvalget: Ikke behandlet.
b. Ændring af arkivloven: Formanden har i et nyhedsbrev bedt medlemmerne
indsende statistik på ’egenacess’ til brug ved det varslede Rigsarkivseminar om
arkivlovsændringen. Der er ikke udmeldt en dato for seminaret endnu. Vi

diskuterede Rigsarkivets praksis med at videresende henvendelser til
kommunearkiverne i sager, hvor man har en indikation på, at der kan være
relevante oplysninger i den pågældende kommune. Er dette altid lovmedholdeligt?
i. Opfølgning: Charlotte Voss spørger Rigsarkivet om en dato for seminaret, og
K-udvalget tager praksis med at sende henvendelser videre op.
c. Rigsarkivets prismodel for kommunearkiver: Tina Knudsen Jensen, Stella Mikkelsen
o.a. har haft møde med KL om den prismodel, Rigsarkivet har udmeldt. Vi gjorde
her gældende, at der er flere udgifter forbundet med arkivdrift og ikke mindst flere
opnåede fordele, jf. referat af forrige bestyrelsesmøde.
i. Opfølgning: Intet.
d. Arkivsystemet Asta: Charlotte Voss, Peter Damgaard og Jesper Thomassen har
deltaget i et møde med fonden bag systemet. Jesper noterede sig bl.a., at
fondskonstruktionen giver en vis markedsstyring og en formel, men måske ikke helt
reel uafhængighed. Fonden og udviklerne var ikke opdaterede på danske
arkivforhold. Jesper fandt, at systemet fremstod lidt som en videreudvikling af et
Arkibaslignende system, hvilket Lis Thavlov kunne bekræfte rigtigheden af. Peter
Damgaard opfattede det som et meget papirarkivorienteret system, der fungerede
godt på de præmisser, men ikke et system, der reelt håndterede digitale arkiver.
Der manglede en god dokument- eller kildeviser. Brugerinterfacet blev ikke rigtig
demonstreret. Asta er begyndt at afsætte systemet til Spanien og Portugal. Der er
en god kontinuitet i forhold til danske forhold pga. den fælles administrative fortid.
Charlotte Voss: Starbas har en udviklingsforpligtelse i forhold til sine brugere. Kan
ODA bidrage økonomisk til en test af systemet eller en test af en konvertering af
metadata, f.eks. i samarbejde med Københavns Stadsarkiv eller et andet
kommunearkiv? Søren Bitsch spurgte: Kan Arkibas videreudvikles? Næppe i sin
nuværende form. Det skal dog indregnes, fremførte Jesper Thomassen, at Arkibas
er tættere forbundet med brugertænkning og dataintegration i kraft af Arkiv.dk end
mange Starbas-arkiver er. Bestyrelsen berørte (som tidligere), at det er svært at
forestille sig en fuldt udrullet ny løsning uden Rigsarkivets medvirken, så længe der
ikke er et pres fra en registreringspligt i arkivloven. Peter Damgaard: Den norske
stiftelsesmodel kan jo også overføres på de danske systemejere.
i. Beslutning: ODA følger med i Starbas’ videre undersøgelse og udvikling af
registreringssystemer og er ikke afvisende over for at bidrage økonomisk
til en testfase, hvis der ansøges herom.
i. Opfølgning: København Stadsarkiv/Starbas orienteres herom.
.
5. ODA-Kulturarv
a. VISDA-aftalen: Ikke behandlet.
b. Retrodigitalisering.dk: Ikke behandlet.
6. Udvikling af ODA’s hjemmeside
a. Hjemmesiden er oprettet – den videre udvikling og drift: Kort orientering.
b. Opfølgning: Intet

7. Samarbejdsaftale med SLA
a. Beslutning/orientering: Ikke behandlet.
b. Opfølgning: Intet.
8. Nyt fra netværk
a. E-arkivering
i. Beslutning/orientering: Ikke behandlet.
ii. Opfølgning: Intet.
b. Formidling
i. Beslutning/orientering: Ikke behandlet.
ii. Opfølgning: Intet.
9. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg
a. Privatarkivudvalget
i. Beslutning/orientering: Ikke behandlet.
ii. Opfølgning:
b. Landsforeningen til bevaringen af Foto og Film, LFF
i. Beslutning/orientering: Ikke behandlet.
ii. Opfølgning: Intet
10. Sekretariatet
a. Beslutning/orientering: Ikke behandlet.
b. Opfølgning: Intet.
11. Tilskud af midler
a. Bestyrelsen behandlede ansøgning på 20.000 kr. fra Rasmus Falk, Aalborg
Stadsarkiv. Ansøgningen var indsendt på vegne af stadsarkiverne i Kolding og
Aarhus.
i. Ansøgningen vedrører videreudvikling af Smartarkivering. Ansøgningen
lægger op til, at den næste version af SmartArkivering vil basere sig på
samme enkle princip som den oprindelige platform med de tilføjelser, at det
skal kunne være muligt at håndtere flere arkivinstitutioner som modtagere
af digitale filer, således at hvert arkiv skal kunne tilpasse deres indgang til
SmartArkivering i et eller endnu uafklaret omfang. Arkivet skulle kunne
Initiere en aflevering, hvor basale oplysninger om afleveringen tastes ind, og
brugeren dernæst får et link, som han eller hun skal bruge for at logge på
systemet og tilføje dokumenter og metadata til den af arkivet oprettede
aflevering. Udover materiale fra privatpersoner skal der også kunne
afleveres materiale fra virksomheder, organisationer og offentlige
institutioner. Derfor skal løsningen rumme mulighed for, at den afleverende
kan identificere sig med Medarbejdersignatur via nøglefil, og ikke kun
NemID/MitID der primært retter sig mod privatpersoner.

ii. De tre ansøgerarkiver bidrager selv med 20.000 kr. hver.
b. Beslutning: Opbakning fra bestyrelsen, idet dog Jesper Thomassen og Søren Bitsch
ikke deltog i drøftelsen.
c. Opfølgning: Charlotte Voss svarer ansøgeren.
12. Regnskab og budget
a. Beslutning/orientering: Tina Knudsen Jensen har fremsendt regnskab til revision.
b. Opfølgning: Intet.
13. Medlemskaber
a. Beslutning/orientering: Ingen ind- eller udmeldinger.
b. Opfølgning: Intet.
14. Eventuelt
a. Orientering: Syddjurs og Favrskov Kommuner har opslået en digital arkivar-stilling i
fællesskab. Peter Damgaard har spurgt hos KL, om der er forøget
dokumentationskrav som udløber af ”Arne-sagen”, hvor pensionsforhold skal kunne
dokumenteres mange år tilbage.
15. Næste møde
a. Beslutning: Konstituerende møde afholdes i forlængelse af generalforsamlingen.

