Referat af brugerrådsmødet i Viborg
23. oktober 2018 kl. 14.00-15.30
Deltagere:
Lene Majlandt (LM)
Jytte Thorndal (JT)
Berit Höwisch (BH)
Niels Løgager Nielsen
Fra Rigsarkivet:
Allan Vestergaard (AV)
Bente S. Vestergaard (BV)
Kristin Brøgger Jensen (KBJ)
Fraværende: Marianne Paasch, Helle Strandgaard Jensen
1. Velkomst
2. Nyt fra Rigsarkivet
Vi venter på nyt om ny rigsarkivar (det er senere blevet offentliggjort, at Anne-Sofie Jensen, der kommer fra
en stilling som vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, tiltræder som ny rigsarkivar 1.
januar 2019. Vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen er konstitueret rigsarkivar 1/11 2018 – 31/12 2018)
Rigsarkivet forhandler p.t. den kommende rammeaftale. Det centrale vil være at bringe samlingerne i
anvendelse af flere, det brugerinddragende arbejde samt det strategiske samarbejde nationalt og
internationalt.
Rigsarkivet vil gerne have udvidet alle sine tjenester som Arkivalieronline, Crowdsourcing og Søg i
Samlingerne.
Der skal udvikles en ny CS-database. Vi kan p.t. ikke få rettet de fejl, der er i den nuværende database. Når
en ny CS-database er udviklet, er det planen, at DDD skal sammenlægges hermed.
Rigsarkivet er stadig underlagt besparelserne på 2% årligt. Rigsarkivet har allerede i de foregående år
foretaget besparelser med afskedigelser og lukning af en afdeling, men det vil også i de kommende år være
nødvendigt med tilretninger:

- Vi skal bl.a. have flere til at benytte vores vejledningsmateriale for at lette presset på den telefoniske og
skriftlige vejledning

- I Viborg tilbyder vi færre kurser og foredrag fremover. Tastecaféerne vil dog fortsætte.
Vi fortsætter med at afholde tastecaféer med foredrag/kurser i foråret 2019.

3. Nyt fra Rigsarkivet, Viborg
Viborgs frivillige fotografer har fået et fotorum på loftet, i forlængelse af den store sal. Det er tæt på
Historieværkstedet, og de kan her tale sammen uden at forstyrre læsesalsgæsterne.
Der uploades scanninger til AO fra Rigsarkivets frivillige fotografer den sidste torsdag i måneden. Det vil
primært være deres billeder der kommer på AO i 2018.
Ancestrys billeder af kirkebøgerne begynder sandsynligvis at kommer på AO omkring årsskiftet.

4. Renovering af læsesalen
Vi skal i uge 49 have renoveret bordene i læsesalen. Der kommer nye bordplader, bogstøtter og de
nuværende lamper fjernes. Der bliver monteret fotostandere på alle borde, lampefødder til fotolamper og
nye bordlamper.

5. Nyt fra brugerrådsmedlemmerne
Berit spurgte til scanning af kirkebøger.
AV: Der er ikke planer om affotografere nyere kirkebøger. Han nævnte, at dødsårsagsregisteret er på Sofia.
Sofia er der adgang til fra læsesalene.
Berit spurgte, hvorfor hovedministerialbøgerne ikke er affotograferet.
AV: De frivillige fotografer i Odense er ved at affotografere for Fyn og Jylland.
Jytte: Orienterede om, at museernes registreringssystem p.t. er lukket. Det nye system bliver åbnet til
december, og det bliver spændende at se, om alt er blevet konverteret fra det gamle. Museerne har et
efterslæb med nye registreringer.
Lene: De frivillige fotografer er meget tilfredse med det nye fotorum. AV lovede, at det vil blive varslet i god
tid, når fotograferne ikke kan bruge rummet (ved personalearrangementer o.lign.)
Niels: Har Rigsarkivet erfaring med bogscanner?
AV: Den, vi har på læsesalene, er let at bruge, men den er meget langsom. Ofte vil det være bedre at
benytte fotoapparat.

6. Evt.
Efter anmodning fra medlemmerne vil vi indhente tilbud på ekstra strømstik Historieværkstedet.
Der er en dokumentscanner på vej til de frivillige fotografer.

