Referat for bestyrelsesmøde i MUD,
Museum Kolding, d. 05. april 2022 kl. 10:00 – 13:00
Til stede: Mads Leen Jensen, fmd; Henrik Skousen, kasserer; Kaj Rasmussen, medl.; Hugo Hvid
Sørensen, medl.
Afbud/fraværende: Peder Dam, suppl. Kasper Wurr Stjernqvist, medl.; Vibeke Knöchel
Christensen, suppl.
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Referat

1) Godkendelse af dagsorden.
ja

2) Valg af ordstyrer
MLJ

3) Valg af referent
Hugo

4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra
sidste møde d. 13. april 2021.
ja

5) Opsamling på korrespondancer og forhandlinger siden sidste
MUD-SARA møde på Teams.
Vi havde test af Berts overførelser i midten af december 2021. Her var der stadig ikke muligt at se
data i SARA på følgende:
Sager: ”Case type” og alle geografiske data (sogn, sted nr. mm). Relationer til sagen kunne heller
ikke ses.
Kampagne: geografiske data
Anlæg: Titel, object name
Fund: Titel, object name
Tegning. Object name, format og målestok
Foto: titel, beskrivelse
Meningen var at Bert skulle kigge på disse rettelser i januar og vi skulle se en ny overførsel.
• Den 1. februar rykker Mads for en opdatering på, hvor langt Bert er i processen.
• Bert svarer samme dag, at han regner med at have en ny uploade klar mellem d. 19.-27.
februar.
• Anders skriver d. 9. februar til Bert og minder om at vi går efter at museerne kan begynde
at teste i Påsken, og at vi derfor skal have en detaljeret plan for det sidste forløb (inklusiv
en 3 ugers testperiode for museerne).
• Den 22. februar skriver Marianne Juul- Nyholm til Bert, da vi ikke har hørt fra ham.
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•
•
•
•
•
•

Den 28. februar skriver Bert at han er i fuld gang og spørger ind til, hvor geografiske data
for kampagne, anlæg og fund skal lægge. Han regner med at gøre de sidste løse ende
færdig i løbet af ugen og køre en ny migrering i weekenden.
Den 1. marts skriver Mads til Bert ang. de geografiske data.
Den 15. marts skriver Mads igen til Bert og rykker for en ny migrering, da der endnu ikke
er kommet en.
Den 16. marts svarer Bert, at han kører den sidste test denne uge og vil derefter lægge til
test. Han sætter tvivl ved, om vi kan nå det til Påsken.
Marianne Juul-Nyholm svarer samme dag, at hun vil diskutere tidsplanen med MUD, da
det er meget sent at advare museerne nu.
Den. 17. marts sætter Marianne en stram tidsplan:
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•
•

14-18 of march: Final test Bert
21-23 of march: Test MUD board
23 of march: Dicision GO/NO GO
24 of march - 12 of april: Test MUD museums
13 of april: Dicision GO/NO GO
14-20 of april: Migration into production
21 of april: GO LIVE

(Marianne og Mads har inden talt sammen og ved begge godt at dette ikke er realistisk,
men det er en måde at presse Bert på). Marianne gør også opmærksom på, at update
mekanismen mellem MUD og SARA (over skyen) skal være klar.
Den. 18. marts accepterer Bert denne tidsplan, men stiller spørgsmål ved, om Axiell kan
have en testversion klar. Bert mener ikke at update mekanismen behøver at være klar, da
man altid kan køre en manuel overførelse.
Den 21. marts Mads svarer Bert, at MUD-bestyrelsen mener at update mekanismen skal
være en del af setuppet, da det ellers ikke giver mening.
Den 21. marts Bert kommer en lang redegørelse, der kort fortalt går ud på, at testen ikke er
klar.
Den 28. marts beder Marianne om en ny tidsplan, da data i SARA-test endnu ikke er klar.
Den 1. april skriver Kasper, Axiell, at data er lagt op i SARA test, men at der er problemer
med visningen af data, så ikke alle overførte data kan ses af brugeren. Der arbejdes på
sagen.

6) MUD-SARA mapping – og overordnede spørgsmål til MUDSARA.
Løbende overførsler MUD-SARA
Det blev sidste år besluttet at Bert fra Double Dig IT på vegne af Axiell skal gå videre med
udviklingen af de to moduler (publisher / subscriber) til overførelse af data fra MUD til SARA
(beskrevet i sidste bestyrelsesmødereferat). Det var indforstået i denne beslutning at udgifterne til
udviklingen af disse moduler betales af SLKS, da det er Bert der udvikler dem på vegne af SLKS.
Hvad er status?
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COWI skal høres om hvordan/hvor vi er med mekanismen til overførsel hele tiden fra MUDs side.
Mads er i gang med at komme i kontakt til Aske Budtze for at få en status.

Gennemgang af Issueliste
Hvilke issues skal vi være særlige opmærksomme på. Det sidste forløb af MUD-SARA
migreringen kan forventes at gå lidt hurtigt. Hugo, Kaj og Mads holder Teams møde om dette
hurtigst muligt.

Gennemgang af testskema
Hvordan skal testskemaet stilles op, så det giver mest mening for museerne at teste. Kan vi lave et
nyt oplæg til Anders? Hugo, Kaj og Mads holder Teams møde om dette hurtigst muligt.

Formodede mangler og tjek
Internt dokument til tjek af overførsler, når klarmeldt i testversion, så vi hurtigere kan finde evt.
fejl. Find sager frem, som tidligere har illustreret problemer med overførelsen.

6a) SARA-GIS.
Intet nyt.

7) Udviklingsplaner for MUD
Jeppe Lund Andersen, MUD udvikler ved COWI, har fået nyt job og har overdraget opgaverne til
Peter Steen Nielsen. Peter Steen er oprindelig uddannet forhistorisk arkæolog, så han kender til
strukturen af de arkæologiske data. Allan Wittorff er stadig ansvarlig for udviklingsafdelingen ved
COWI og vores officielle kontaktperson.

Revideret rapportformat.
Hugo har haft dialog med COWIs udvikler. Resultatet er ikke tilfredstillende og Hugo indstiller til
at opgaven sættes på pause til vi har en ny kontaktperson med viden om MUD hos COWI. HHS
mødes gerne med ham om det (lille) projekt.

Datofelter i MUD
Opgaven er næsten færdig. MUD retter ikke valide datoer ved indtastning og giver brugeren
besked på dette med følgende tekst: ”Den indtastede dato er ikke gyldig. Du har enten tastet en
ugyldig dag, måned eller år, og datoen er blevet ændret til 01-01-0001. Accepter denne dato eller
ret til korrekt dato. Indtastning af dato skal være en valid dato. Ved ukendt dag skriv 01, ved
ukendt måned skriv 01 og ved ukendt år skriv 0001”.
Er færdigt, men ikke i MUD live.

Stamtabeller i MUD
Opgaven er løst og implementeret i MUD live.
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Fejl i sortering af udvidet Exceleksport i MUD
Opgaven er løst og formentlig implementeret i MUD live. Mads kontrollerer.

Selvrelationer i MUD
Opgaven er løst og testet, men endnu ikke implementeret i MUD live.

Import af Anlægsliste jf. formatet for Udvidet Exceleksport.
Projektet udvikles for at understøtte bl.a. MOMU-GIS og andres mulighed for import af
anlægslister fra et struktureret Excelformat.
Svarer helt til den excelimport for Fund, som vi har fået udviklet inkl. evt. et struktureret excelark
som skabelon til ældre sagers anlæg eller anlægslister, der er lavet.
Udfordringen bliver måske etablering af relationer anlæg-anlæg, hvilket vi skal tage højde for i
beskrivelsen af processen.
Kaj laver et udkast til en opgavebeskrivelse.

Validering af startdatering er ældre end slutdatering.
I MUD kan man indskrive dateringer, hvor slutdatering er ældre end tidligste.
Valideringen bør ske alle steder hvor der er datering inkl. evt. sletning af samme dateringsinterval
i Seneste dateringsfelt. MUD skal nægte og give fejlmeddelelse.

Fejlmeddelelse ”forkert” ved for lang tekst i Motiv-felt i fotoliste.
Det meddeles, at en anden redigerer, hvis teksten har for mange karakterer. Meddelelse skal være
at teksten er for lang og afkortes.

Bedre visning (højere opløsning) af uploadede fotos i MUD
Thumbnails eller fuldt format, da båndbredde ikke længere er et problem.

8) Økonomi
Vi har haft et pænt forbrug til udvikling, udtræk af data m.v., men er stadig solvente.
Mads aftaler en procedure for specifikation af ad-hocudgifter hos COWI fremover.

Kontingent 2022
Vi må i den uafklarede situation med MUD-SARA holde igen på udviklingen af selve MUD. Når
samkøringen sker reelt forventer vi, at der bliver nye udviklingsbehov og brug for fuldt
kontingent. Vi fortsætter i 2022 med halvt kontingent.

9) Næste møde(r)
Næste bestyrelsesmøde (Teams) – kort den 9-10-11 maj 2022
Mads udsender MAIL til alle bestyrelsesmedlemmer.
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Generalforsamling 2022
Da MUD´s generalforsamling traditionelt afholdes sammen med CAA-DK seminar har Vibeke fra
CAA-DK forespurgt, om der kan gives dispensation til at lægge MUD generalforsamling sidst på
året ligesom sidste år. De er ikke klar med et CAA-DK seminar her i første halvår.
Af hensyn til godkendelse af MUD´s årsregnskab og ifølge MUD´s vedtægter skal
generalforsamlingen afholdes i andet kvartal. Vi kan ikke bruge den nuværende corona situation
til at få dispensation for denne regel.
Derfor afholder vi den ordinære generalforsamling på Teams onsdag 25. maj 2022 kl. 15:00 –
16:00 med de givne punkter inkl. godkendelse af regnskab 2021.
Af hensyn til MUD´s medlemsmuseer, som ofte deltager på CAA-DK seminaret, lover vi at
orientere om de samme ting på CAA-DK til efteråret, som vil blive orienteret om på
generalforsamlingen.

10) Oprydning af data fra ikke-medlemmer
Henrik laver en liste over udmeldte institutioner. Vi laver en orientering om sletning og lukning til
institutionerne med meget kort frist til at trække data ud, for en sikkerheds skyld.
Vi skal have det gjort i én forretningsgang hos COWI.
Det bør ske før den endelige overførsel MUD-SARA begynder. Ikke et problem i testfasen.

Hugo Sørensen, 08-04-2022
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