Referat: Brugerrå dsmøde i København
den 7.12.2018
1: Velkomst
Velkomst og kort info.
Georg Brandt Christensen er stoppet i brugerrådet.
Der er brugermøde med valg den 19/12-18 kl. 13.
Lone, Liselotte, Anni og Jørgen genopstiller alle.

2: Siden sidst
AV orienterede:
Fotolamper indkøbt til læsesalen. Lone vil opfordre til, at der kommer en nyhed med i slægt og
datas nyhedsbrev. TSW sender en tekst.
Forsvundne arvinger: programmerne har medført flere besøgende, flere mails og telefon opkald –
og det mærkes også i den frivillige vejledning.
De frivillige vejledere har spurgt til at få flyttet vejledningen fra torsdag til tirsdag. AV og TSW
undersøger muligheden.
Rigsarkivets – budget for 2019
Der er ikke planer om at regulere på åbningstiden på læsesalen.
Derimod skal spørg Rigsarkivet effektiviseres, hvilken evt. medfører en regulering af telefontiden.
3: Ny læsesal på Det Kongelige Bibliotek
AV orienterede:
der er indgået kontrakt med rådgivningsfirmaet Arkiteam, der skal stå for rådgivning og proces.
Fra den 21/12-18 og til engang i januar skal der afholdes 5 workshops, som involverer
medarbejdere og brugere fra både Rigsarkiv og det kongelige Bibliotek.
I uge 50 er Arkiteam på feltstudier og mødes med både medarbejdere og brugere.
i den forbindelse forsøges møde med brugerråd flyttet til en anden dato end den forslåede (12/12)
4: Henvendelser fra brugere
Henvendelse vedr. for få cykelstativer – TSW kontakter Driften for at høre om mulighederne.
utilfredshed med at læsesalen lukker kl. 12 den 14/12-18. AV besvarer denne henvendelse.
5: Brugerrådets opgaver v. Jørgen Christensen
På baggrund af oplæg fra Jørgen slog Av fast:
- fotogrupperne vælger selv, hvad de vil scanne. Der kan stilles forslag.
- Der skal holdes en god tone. Alt korrespondance hvor AV eller andre medarbejdere fra
Rigsarkivet er cc på, vil AV reagere på, hvis der kommer en lign. mailudveksling igen og hvis den
gode tone ikke holdes.
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Genopfriskning: referater fra alle råd ligger på Sa.dk
Referaterne forsvinder fra garderoben – TSW tjekker og lægger det sidste nye ned.
Der blev spurgt til kulturnatten:
AV. Omkring 2000 besøgende, mange yngre, stor succes og god stemning. Rigsarkivet holder
kulturnat igen i 2019. Rigsarkivet deltager ligeledes i Historiske dage i 2019.
6: Evt.
AV: orienterede vedr. Ancestry.
De er færdige med at scanne kontraministerialbøgerne frem til 1892. Vi håber på upload til AO
inden jul.
Næste skridt er at udveksle afskrifter fra DDD med afskrifter af kirkebøgerne som Ancestry har
lavet. Her vil Rigsarkivet få brugerretten til disse afskrifter. Dette kræver dog, at der gives en
tilladelse til udvekslingen fra alle indtastere på DDD. Disse vil blive kontaktet inden længe.
kildeindtastningskomiteen har anbefalet indtasterne at sige ja.
Anni: spurgte til om, der kommer en glasplade til bogscannerne på læsesalen. TSW undersøger.
7: Afrunding og næste møde
Tak for denne gang.
Vi ser frem til et godt samarbejde omkring den nye læsesal.
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