Referat Brugerrå dsmøde i København den
6.6.2019 klokken 15-16.30

Tilstede: Lone Bergmann, Kim Hegn Hansen, Liselotte Winther, Anni Johansen, Allan V, Tina S W, Ronja V
Fraværende: Ingen
Referent: RHV
Velkomst:
AV bød velkommen og særligt til Kim Hegn Hansen, der deltager til et brugerrådsmøde for første gang.
Herefter var der en kort præsentationsrunde.
Siden sidst:
Brugertallet er stigende. På læsesalen er der et højt aktivitetsniveau. Vi har arbejdet videre med den nye
læsesal. Fjernlånsreglen er blevet ændret, så man nu kan fjernlåne arkivalier tilbage fra 1660, hvor det
tidligere var 1848.
Fotografering: Mormonerne er færdige med de borgerlige ægteskabsbøger. De kaster sig herefter over
sømilitære arkivalier.
Orientering om ny læsesal:
Det er påtænkt at lave en ”scanning-efter-behov”-tjeneste i forbindelse med at vi flytter over til den nye
læsesal. Scanningsprocedurer og udvælgelse blev diskuteret.

Vi er ved at have en konkret plan for den nye læsesal. Byggesagen ryger i udbud den 15.6. Pladsbehovet er
der taget højde for, og vi får større borde (130x80) ENB-pladserne bliver større – så der er plads til
pergamenter o.l.. Der vil fortsat være vejledning og vi forventer at åbningstiden bliver udvidet i relation til
Det Kongelige Biblioteks åbningstider, dog sandsynligt med reduceret vejledningspersonale efter klokken
16.
Lone spurgte ind til ekspeditionen af arkivalier efter klokken 16, da det ville være virkelig godt for brugere
der først kan komme efter arbejde. Dette er der ikke konkret taget stilling til endnu, men det er noget der
er med i overvejelserne.
Der er arbejdet en del med støjdæmpning, da arkivbrug måske larmer lidt mere end de er vandt til på Det
Kongelige Bibliotek. Lone foreslår at det kunne være en mulighed for at låne et sæt høreværn, hvis der er
nogen der bliver forstyrret af den ekstra larm.

Lone spurgte ind til, hvor den frivillige vejledning skulle være efter flytningen. Det er en klar hensigt at der
bliver skabt gode forhold til de frivillige vejledere, men det er noget man må arbejde sig hen imod lidt
senere i processen.
Der bliver designet nye vogne, der kommer til at stå bagved brugeren. Bordene hænger sammen og
fotopladserne vil blive adskilt fra de øvrige pladser.
Hvis tidsplanen holder er læsesalen klar til april i 2020.
Der bliver et håndbogsbibliotek oppe på ”niveau D” (niveauet over læsesalspladserne inde på læsesalen).
Der er afsat ca. 150 hyldemeter til Rigsarkivets bøger. Der blev ytret ønske om at få medbestemmelse over,
hvilke bøger der skal være på læsesalen og Lone ville gerne lave en ønskeliste.
Henvendelser fra brugere:
Der var ikke nogen henvendelser fra brugere.
Problemer med at kunne bestille kirkebøger på Daisy / Lone:
De kirkebøger der ikke er scannet efter 1960 er nogle gange ikke tilgængelige, og er lukket for bestilling, på
AO, eller i Daisy; selvom den ikke ligger i filen. Tina taler med Kasper om dette, hvorefter vi giver en
tilbagemelding.
Vedtægter, referater, dokumenter m.v. – form og indhold / Kim:
Disse skal opdateres og karakteren af referater m.v. blev drøftet.
Evt.:
Der er en ny aktivitetsplan på vej. Daisykurserne kommer fremover til at ligge om onsdagen, fordi den
frivillige vejledning rykker sin dag til tirsdag. Der kommer fire foredrag hen over efteråret. Der blev stillet
forslag til at man laver nogle introduktionskurser i forbindelse med at Rigsarkivet rykker over på Den Sorte
Diamant.
Afrunding – næste møde:
Der blev takket for et godt møde. Næste møde er den 6/11-2019 klokken 14.00-15.30

