Referat af brugerrådsmødet i Viborg
5. marts 2018 kl. 14.00-15.30
Deltagere:
Lene Majlandt (LM)
Jytte Thorndal (JT)
Berit Höwisch (BH)
Fra Rigsarkivet:
Allan Vestergaard (AV)
Bente S. Vestergaard (BV)
Kristin Brøgger Jensen (KBJ)
Fraværende: Niels Løgager Nielsen, Marianne Paasch, Helle Strandgaard Jensen
Suppleanter for Helle Strandgaard nåede ikke frem på grund af vejret.

1. Velkomst
2. Nyt fra Rigsarkivet v/områdeleder Allan Vestergaard
Crowdsourcing:
Der er bevågenhed fra ministeriets side mht. de frivilliges aktiviteter i Rigsarkivet. Ministeriet har
bl.a. efterspurgt tal for, hvor mange affotograferinger de frivillige producerer.
Erindringsmedaljerne er næsten færdigindtastet
Der er problemer med at få gjort de jyske dødsattester klar til indtastning (det er nu fikset).
Som også nævnt ved sidste møde arbejdes der på at få Crowdsourcingportalen,
https://cs.sa.dk/ opgraderet bl.a. med henblik på at forberede en flytning af
Dansk Demografisk Database til portalen.
Andet:
DR-programmet De forsvundne arvinger, hvor Rigsarkivet deltager, er en kæmpesucces. Der har
været pres på både læsesale, skriftlige og telefoniske henvendelser siden de tre første programmer
blev sendt.
LM: Den frivillige vejledning har også kunnet mærke den ekstra efterspørgsel.
De næste programmer i serien er planlagt til efteråret 2018.

Digitaliseringen i forbindelse med flytningen er i gang. De arkivalier, som bliver digitaliseret, er
bl.a. udvalgt efter anbefaling fra brugerrådet i København og brugerrådet for Arkivalieronline.
Der er sat gang i fejlrettelser på AO og Daisy.
Læsesalene i Odense og Aabenraa er lukket i juli måned, og der vil her heller ikke blive foretaget
adgangssagsbehandling i juli.
Læsesalen i Viborg er lukket i uge 30 (23.-27. juli).

3. Nyt fra Rigsarkivet, Viborg v/BV og KBH
Læsesalen er lukket i uge 30, da vi håber at kunne få renoveret læsesalsbordene i den uge.
Vi arbejder på, at de frivillige fotografer kan få deres eget arbejdsrum. Der er dog forskellige
forhold, som mangler at blive afklaret.
BV spørger Michael Graa, om vi har en Trap Danmark 5. udgave, som de frivillige kan få til
Historieværkstedet.
Vi afholder igen en tastecafe i april, og derudover mødes Tastegruppen hver anden torsdag i
måneden. Her er alle interesserede også velkomne til at deltage.
AV undersøger om brugerne kan få adgang til Ancestry i Viborg.
Der kommer nu lamper på fotopladserne.

4. Nyt fra brugerrådsmedlemmerne
BH:




Efterlyste udsmykning i foyeren. BV og KBJ undersøger, om vi kan få en infotavle/skærm.
Spurgte til biblioteket: BV undersøger, om det er muligt at flytte en del af
biblioteket til Historieværkstedet.
Spurgte, hvorfor der ikke er så mange arrangementer i Viborg: AV svarede,
at der ikke kommer så mange deltagere, så af hensyn til ressourcer har vi
skåret ned på antallet.

LM: De frivillige vil fylde udstillingsmontrene i Historieværkstedet.

5. Eventuelt
Intet

Mødet sluttede med en fremvisning af Historieværkstedet.

