KIK MØDE, Referat
Dato: 25. APRIL 2019, kl.10.00-14.00
Sted: Rigsarkivet Odense.
Deltagere: Hans C.V. Johansen, Georg Brandt Christensen, Kirsten Sanders, Jens V. Olsen, Jens Karl
Rasmussen, Hans Jørgen Marker.
Fra Rigsarkivet: John Gregers Hvidkjær, Barbara Ana Revuelta-Eugercios (under punkt 1-3), Allan
Vestergaard, Katrine Tovgaard-Olsen (referent).
Afbud: Louise Ludvigsen fra Rigsarkivet
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Godkendelse af dagsorden
Status fra DDD, Rigsarkivet Odense
Status for Link-Lives projektet
Orientering af brugerne ved upload af nye indtastninger
Status for KIIP, herunder overdragelse af domænet KIIP.dk til Rigsarkivet
Status for Ancestry aftalen
Næste møde
Eventuelt

AD 2: Der er nu ca. 20.800.000 poster i DDD. Der er blevet indlæst lidt mere end 200.000 i år, hvilket
er en anelse færre end samme tidspunkt sidste år. GDPR bærer er en del af forklaringen, da ikke alle,
der var i gang med 1930-ft, er overgået til at taste ældre årgange.
1901: Samtlige sogne og købstæder er under indtastning, dog stadig ledige gader i Aarhus og
København.
1906: John får nu automatisk besked fra DFS når der er nye folketællinger klar. Forhåbentlig vil samme
automatisering ske for kirkebøgernes vedkommende.
Fejlretning: Rettelse af de af KIK tidligere påpegede fejl pågår. Fx kan der igen kan søges på
begravelser. Status på fejlretningen eftersendes snarest. GBC oplyser at indtaster John Nielsen tilbyder
hjælp til fejlretning. JGH kontakter John Nielsen.
Tastecaféer: Stadig ikke de store tilløbsstykker. Til efteråret planlægges foredrag i forbindelse med
tastecaféer.
Udleveringer: Der er indtil videre udleveret DDD-data til 2 bachelorprojekter i år.
3: Link Lives
Der var kick-off møde for alle projektdeltagere den 28.2 på Rigsarkivet. De enkelte workpackages er så
småt i gang. Til efteråret lanceres en hjemmeside om projektet.
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Lige nu er fokus på at standardisere data. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at ved visning
forventes det, at både den kildetro og den standardiserede stavemåde vil blive lagt ind i Søg i
Samlingerne.
4: En oversigt over nye poster i DDD skrives ind i Rigsarkivets månedlige Nyhedsbrev til Frivillige.
(Abonner via dette link: https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/frivillig-paa-rigsarkivet/nyt-til-indtasteretilmeld-dig-her/ )
5: Jens V. Olsen ønsker at Rigsarkivet overtager kip-domænet. Allan Vestergaard afklarer hurtigst
muligt om Rigsarkivet kan overtage domænet så kontinuiteten fortsætter. Jens vil gerne fortfarende
påtage sig vedligeholdelse af domænet.
Der spørges ind til om KIP-programmet er blevet brugt i Multigenerationsregistret. Katrine TovgaardOlsen har efter mødet fået bekræftet at MGR fik lavet en version af KIP beregnet specielt til MGR.
Versionen kan ses her: http://kiip.dk/MGR/.
6: Næsten alle vi har været i kontakt med har givet samtykke til deling af data med Ancestry, men det er
svært at få fat i indtastere der var aktive for 20 år siden. Samlet set er vi oppe på at kunne dele ca. 53 %
af ft-indtastningerne med Ancestry. Det er under de aftalte 60 %, men muligvis vil Ancestry gå med til
en udveksling, idet Rigsarkivet tilbyder deling af de indtastninger der løbende kommer ind nu.
Såfremt Ancestry accepterer dataudvesklingen regner Ancestry med at kunne udlevere
kirkebogsafskrifter til Rigsarkivet omkring august-september 2019.
Nye samarbejdsaftaler i støbeskeen: Ancestry kunne måske tænkes at påtage sig opgaven med at koble
indtastninger med billeder (Billedkoblingerne er nødvendige for at kunne vise DDD data via Søg i
samlingerne). Derudover kunne Ancestry måske være interesserede i at få lavet folketællingerne færdige.
Nyt naturligt fokus for KIP ville i givet fald være kirkebøger ældre end 1814.
7: Næste møde bliver den 29. oktober kl. 10.15 til 14.
Evt.:
Opfordring til at én af frivillig-grupperne fotograferer 1769-ft.
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