Referat / Brugerrådsmøde i København den 6/11-2019 klokken 14-15.30
Til stede: Anni B. Johansen, Lone Bergmann, Liselotte Winther, Kim Hansen, Allan Vestergaard, Tina S.
Woller og Ronja H. Vejdegren
Fraværende: Ingen
Referent: RHV

1: Velkomst
Allan Vestergaard bød velkommen.

2: Siden sidst i Rigsarkivet
I samarbejde med Ancestry findes der nu en delvis afskrift af de danske kirkebøger fra 1812 til 1914. Den er
næsten færdig og publiceret på Ancestrys hjemmeside, under Danish churchbooks. De kan tilgås gratis.
Det blev påpeget at der godt kunne være lidt mere information nede på læsesalen omkring dette og i øvrigt
at man også kan tilgå Ancestry generelt via Rigsarkivets abonnement.

3: Ny læsesal – status
Planlægningen er i fuld gang ift. at åbne ny læsesal i Diamanten. Foreløbigt åbner den nye læsesal den 27.
januar 2020. Læsesalen kommer til at hedde Forskningslæsesalen.
Allan Vestergaard berettede om arbejdet med den nye læsesal og hvordan det kommer til at se ud i de nye
rammer.
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Der vil være ENB pladser der er særligt overvåget.
Man får anvist en plads når man møder op på læsesalen.
Bordene bliver lidt dybere og lidt længere end de er i dag.
Der bliver 6 pladser med fotostativer.
Der vil blive indkøbt små bogscannere som man kan anvende på de særligt overvågede pladser.
Der vil være kortborde
Skranke til udlevering af arkivalier.
Skranke til vejledning i arkivalske spørgsmål.
Sikringsskranken kommer til at fungere nogenlunde som i dag.
Der bliver ikke nogen stillelæsesal.
Bestillingstid og procedurer vil være uændret.
Vi bestræber os på at lave så mange fælles regler med KB som muligt.
Man er i færd med at afklare løsning til den frivillige vejledning, Daisy-kurser etc..

Vi ønsker at forlænge åbningstiden, men bevillingen hertil er endnu uafklaret.
Lone Bergmann mindede om at det ville være rart hvis der var nogle slægtsforskere der kunne få
indflydelse på hvilke håndbøger der skal være på læsesalen. Forslag kan sendes til Tina S. Woller

Der blev stillet forslag til at lave intro-dage efter indflytning, for at øge brugernes tryghed.
Forslag: Den fysiske brugerråds-postkasse bliver nedlagt, og man skal fremover henvende sig til en
brugerrådsrepræsentant eller skrive en mail, såfremt man har kommentarer, ønsker etc..Forslaget blev
vedtaget.

4: Henvendelse fra brugere
Ingen henvendelse fra brugere

5: Evt.
Intet under eventuelt

6: Afrunding / Næste møde
Der bliver holdt brugermøde den 12. december klokken 13.30-14.30
Næste brugerrådsmøde bliver tirsdag den 10. marts klokken 14.15-15.30.

