Brugerrådsmøde i København den 10. marts 2020
Til stede var fra Rigsarkivet, Michael Graae og Tina S Woller.
Fra brugerrådet var mødt Liselotte Winther, Anni Johansen og Kim H Hansen
Velkomst
Michael Graae bød kort velkommen og præsenterede sig selv som ny i brugerrådet i
funktionen Enhedschef for bl.a. Læsesalene.
Siden sidst i Rigsarkivet (Herunder ændring i organisation, Coronavirus/covid-19)
- info om ny organisation: Michael er indtrådt som ansvarlig for læsesalen og Allan
Vestergaard og Ronja Vejdegren er ikke længere medlemmer af brugerrådet.
- hjemmesiden opdateres med nyt vedr. læsesalene og tiltag i forbindelse med
coronavirus
(der tildeles hver anden plads, og der lukkes for tilgang, når der ikke er flere pladser)
- RA – har oprettet en task-force i forbindelse med udbruddet, der indtil videre mødes en
gang om ugen.
- RA – lægger sig op af hvad statsministeriet og øvrige relevante myndigheder melder ud.
- brugerråd – udtrykte ønske om at suppleanterne inviteres til møderne, hvilket vi gerne
gør. En påmindelse om at få referaterne på vores hjemmeside.
Ny læsesal – status (flytning, åbning, drift – fremover)
- det går fint med at bo sammen, selvfølgelig er der kompromisser,
- vejledning til at finde Ancestry på sa.dk ønskes. Gerne bare et stykke papir som
vejlederen på læsesalen kan henvise til.
- mange positive tilkendegivelser
- funktionelt, men ikke nær så hyggeligt som på læsesalen i Provianthuset
- delte meninger om skabene
- spørgsmål til lydene kl. 13. Svaret er: Det er kunst!
- spørgsmål vedr. provianthuset, lejemålet er opsagt og RA arbejder på at rømme
bygningerne.
- RA forventer at flytte ind på Kalvebod brygge i april / maj 2021. Der bygges om på
Kalvebod Brygge lige nu.
- spørgsmål vedr. arkivalier, der er sendt til scanning. Hvorfor får man det ikke at vide,
ligesom når der er kø? Send mail til ekspediton@ra.sa.dk og spørg til dem.
- der spørges til hvor de forskellige opslagsbøger er og om de er kommet med. Der er
flyttet 150 m fra den gamle læsesal, men der mangler at blive lavet en oversigt. Dette er
et spørgsmål om ressourcer. Det blev nævnt, at det måske kunne håndteres af frivillige.
Det tager vi videre, og ser om vi kan få arrangeret.
Status vedr. de frivillige vejledere på læsesalen
Der arbejdes på at finde et sted, hvor vejlederne kan være. RA ønsker fortsat at
opretholde samarbejdet.
Lån af film på læsesalen ( det er stadig muligt at låne film til læsesalen i KBH)
- Vi har et ønske om ikke at ekspedere film til læsesalen, da det er en besværlig proces for
os. Den langt overvejende del af vores film er nu skannet og ligger direkte på AO. Ved
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bestilling af film prøver vi at afvise og henviser til at brugeren skal bestille originalen. Hvis
det ikke er muligt at bestille originalen, så kontakt RA.
Ligger arkivalierne på AO udlånes de hverken som original eller film.
Henvendelse fra brugere
ingen, der er blevet informeret via nyhedsbreve og hjemmeside
Evt.
Bliver kirkebøgerne scannet videre op end 1960? Vi henviser til arkivalieronline.
Afrunding – næste møde?
Vi prøver at finde en dato i august.
RA foreslår tirsdag den 18. august 2020 kl. 14.15. Meld tilbage til tsw@sa.dk, om I har
mulighed for at deltage denne dato.

