
Referat af Vidas generalforsamling 30.maj 2013 i Tivoli.

Efter et vellykket medlemsmøde med præsentation af Tivolis Nodearkiv og fortællingen om 
begivenhederne og følgerne efter det store skybrud i 2011. blev der indkaldt til Vidas 
generalforsamling i Balanchine Loungen.

Vidas formand Bo Nilsson bød velkommen.

1.      VALG AF DIRIGENT. Mikkel Fabritius Sørensen
 blev foreslået som dirigent, han blev valgt ved applaus.

Ulla Nymand var referent. Mikkel Fabritius Sørensen konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet, dagsordenen var lovlig og opfyldte foreningens love. Herefter blev dagsordenen 
gennemgået og der blev konstateret at der var indkommet i forslag fra den siddende bestyrelse.

BERETNING. Formanden aflagde herefter beretning.
 VIDA bestyrelsesberetning 2013

VIDAs bestyrelse arbejder med mange forskellige opgaver. To af opgaverne fylder absolut mest: 
Medlemsmøderne og seminaret. Disse aktiviteter har gennem årene haft betydning for 
medlemmernes netværk. Netop netværksdelen har bestyrelsen planlagt at styrke, så medlemmerne 
bedre kan dele og indhente viden om egne interesseområder og evt. udfordringer. Men derudover 
håndterer bestyrelsen en række opgaver og spørgsmål, som også vil blive nævnt her.

Medlemsmøder
Der har været planlagt 8 medlemsmøder i det forgangne år. Vi lagde ud i september med besøg i 
Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek på Københavns Universitet.

En lille sluttet flok på ca. 13 deltagere mødte op til medlemsmødet, der primært handlede om 
bibliotekets banebrydende beslutning om at gå e-only. Vi blev allerførst vist rundt i den smukke 
gamle bygning fra 1938. Dernæst hørte vi om, at biblioteket for godt og vel 1½ år siden besluttede 
sig for, som et af de første i verden, udelukkende at satse på elektroniske bøger. Indenfor de næste to  
år regner biblioteket med at være 100 % digitalt. Fordi området endnu er så nyt, har processen 
budt på mange tekniske udfordringer. Processen med at gå e-only har kostet mange kræfter og har 
på ingen måde betydet flere frigivne ressourcer - snarere tværtimod.
I november besøgte vi Kunstakademiets tegningsarkiv. Her er der fine faciliteter for alle 
interesserede i arkitekturtegninger. Arkivet rummer den største samling af tegninger fra alle 
Danmarks store arkitekter fra 1650 og op til i dag. 6000 tegninger er digitaliseret og ligger frit 
tilgængelig i en opløsning, der passer til en skærmside. Vi hørte om digitaliseringsprojektet og 
om, hvordan basen er opbygget. Vi hørte også om fremtidsplanerne, der bl.a. handler om 
forbedring af søgemulighederne, så de digitaliserede tegninger kan søges frem via google. Det 
store arkivrum så vi også, og vi fik nogle gode fif om pakkemateriale til store tegninger.

December måneds medlemsmøde var lagt i Designmuseum Danmark. Vi blev først orienterede om 
bibliotekets roller som museumsbibliotek, forskningsbibliotek og hovedfagbibliotek på 
designområdet i det danske biblioteksnetværk. Biblioteket er Nordens største inden for design og 
kunsthåndværk og har blandt andet en enestående samling af periodica. Dernæst blev der redegjort  
for Arkivet for Dansk Designs virke, som har til opgave at dokumentere dansk design og 
kunsthåndværks tilblivelsesprocesser. Rundvisningen sluttede i Plakatsamlingen, hvor der blev 
fortalt om plakatkunstens kunstneriske og kommercielle udvikling i såvel Danmark som i udlandet. 
Mødet sluttede med julebuffét på Café Petersborg.



I februar lykkedes det endelig at arrangere et besøg i synagogen for at høre nærmere om 
forvaltning af den rige kulturarv, der gennem forskellige perioder - ikke mindst under besættelsen - 
har været særligt udsat for forfølgelse. Mødet blev mere et kulturelt møde end et fagligt møde. Men 
overrabiner Bent Lexner var en levende og god fortæller. På grund af mødetidspunktet, blev den 
mere sociale del af mødet lagt før besøget i synagogen, idet der blev budt på kaffe/te i 
hovedbibliotekets café. Det blev nok et for langt besøg i caféen, men så har vi lært det.

I marts gennemførte vi arrangementet ”4 VIDA workshops”, hvor 28 medlemmer deltog i 
diskussioner af Records Management og forandringsledelse, strukturer og metadata, Records 
Management i projektorganisationen og endelig systemtilpasning og processer. En vis tvivl, om man 
virkelig kan få folk til at møde op for at diskutere disse emner - og endda aktivt efter en arbejdsdag 
- blev dermed fejet til side. DONG Energy var vært ved mødet, hvor der stort kun var fine 
tilbagemeldinger. Kun lidt ærgrelse gik på den korte tid. Resultatet af arbejdet i de 4 workshops er 
blevet lagt på VIDAs hjemmeside. Et lignende arrangement vil blive forsøgt gennemført senere.

I april var der planlagt et besøg i en større dansk erhvervsvirksomheds historiske afdeling: VKR 
Holding. Arrangementet var planlagt til at omfatte præsentation af vinduets og glassets historie og 
en rundvisning i den unikke udstilling. Desværre var for få medlemmer interesseret i dette 
arrangement, der således måtte aflyses. 

Maj måneds medlemsmøde er som bekendt kombineret med generalforsamlingen, hvor vi har 
besøgt Tivolis nodearkiv og hørt om arbejdet med redningen af arkivet efter oversvømmelsen i 
2011.

Der har været en svingende tilslutning til medlemsmøderne, hvilket kan skyldes meget forskelligt. 
For at et møde bliver et hit, kan det tyde på, at det skal ligge i nærheden af Københavns centrum og  
hvis der er spisning i forbindelse med mødet, hjælper det også på interessen. Vi er begyndt at 
udsende tre spørgsmål til deltagerne efter møderne for på denne baggrund at kunne evaluere 
møderne.

Seminar
Temaet for årets seminar var digitalisering i bred forstand. 40 medlemmer havde fundet vej til 
Nordatlantens Brygge til en dag med faglige oplæg og mulighed for at skabe nye 
netværksforbindelser. Dagens oplægsholdere havde meget forskellige faglige afsæt og 
indgangsvinkler for at besvare spørgsmål som:

 Hvad betyder den øgede digitalisering for os som borgere?

 Hvilke konkrete opgaver medfører digitaliseringsstrategien i en kommune?

 Er der en sammenhæng mellem digitalisering, vækst og produktivitet? 

 Hvad er ambitionsniveauet for regeringens digitaliseringsinitiativ?

 Kan man transformere en dinosaur til en gazelle ved hjælp af spilteori?

Den røde tråd gennem dagen var tydelig nok!

Flere gode ideer og tanker om det kommende års seminar er modtaget, og det arbejder 
seminarudvalget videre med. Arbejdstitlen for 2013 seminaret er Ved I Det Allesammen. Mere om 
det senere. Oplæg og baggrundsmateriale blev udleveret til seminardeltagerne på VIDA´s nyeste 
påfund: USB-stick med logo! Andre interesserede kan hente oplæggene på VIDA´s hjemmeside

Andre opgaver
Af bestyrelsens mange andre opgaver kan nævnes:

Administration



VIDAs administration er i store træk lagt ud til en ekstern administrator, ITD. Bestyrelsen har i 
løbet af året konstateret en til tider lidt sløset håndtering af foreningens administration. Det drejer 
sig f.eks. om udsendelse af forkerte fakturaer med efterfølgende udsendelse af kreditnotaer uden 
forklaring o.l. Der er blevet talt med ITD om en opstramning på nogle ting og bestyrelsen vil 
herefter følge tættere med i administrationen. Vi fortsætter foreløbig samarbejdet med ITD. 

Posten via VIDA mailen fungerer godt. Der er hele tiden et bestyrelsesmedlem, som holder øje med 
mailen og de fleste skulle derfor opleve at få svar inden for få dage.

Generalforsamlingen har i nogle år bedt bestyrelsen om, at sørge for at nedbringe formuen. Der er 
ingen grund til at være pengetank. Det er ligesom sidste år lykkedes at reducere formuen lidt. 
Reduktionen er fremkommet ved tiltag til medlemmerne bedste. Der er gennemført flere 
medlemsmøder, der har kostet en del mere end normalt og uden at medlemmerne har skullet betale 
for dem. Endvidere er seminarprisen sat efter, at det skal være billigt for medlemmer og samtidigt 
være på et niveau, så nye medlemmer kan tiltrækkes.

Nyhedsbrevet
Nyhedsbrevet bliver udsendt ca. 1 gang om måneden eller hver gang vi har nyheder om 
arrangementer el. andet. Der er pt. tilmeldt 304 modtagere og det hører virkelig til sjældenhederne 
at der er nogle der framelder det. Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet, både medlemmer og ikke-
medlemmer. Tilmelding kan ske via VIDAs hjemmeside.

Hjemmesiden
Hjemmesiden bliver jævnligt opdateret med sidste nyt om arrangementer, links til konferencer, 
kurser og jobopslag andre steder, som vi finder kan være af interesse for vores medlemmer. 

Sociale medier
VIDAs gruppe på LinkedIn har 325 medlemmer, hvor nogle er medlemmer af VIDA, andre er ikke. 
Her bliver VIDA-arrangementerne annonceret sammen med andet materiale, som vi finder, kan 
være af interesse for vores medlemmer. Alle, der er medlem af gruppen, kan lægge opslag op, og det  
vil vi gerne opfordre til at man gør i højere grad end det er tilfældet nu.

Planer for medlemsmøder
Bestyrelsen har lagt de første planer for medlemsmøderne efter generalforsamlingen. Det næste 
møde bliver i juni med emnet om brug af automatisk metadata-opmærkning i en offentlig og en 
privat virksomhed. Af andre mødeidéer kan nævnes Scanpix, restaurering af dokumenter og KLE.

Andre planer
Bestyrelsen har overvejet at gennemføre en medlemsundersøgelse. Foreløbig er det kun blevet til 
nogle undersøgelser om udbydere og priser. Formålet er at blive klogere på medlemmernes 
interesser. Men foreløbig er tankerne standset ved, at det kan blive en omfattende opgave for 
bestyrelsen og det kan blive dyrt at få ekstern hjælp til udførslen. Bestyrelsen overlader det til den 
nye bestyrelse at tage denne opgave op.

Bestyrelsens arbejdsfordeling
Arbejdsopgaverne har været fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne, så de løbende opgaver bliver 
løst
efterhånden, som der opstår behov. Opgaverne har været fordelt således:

Ida Heiberg Bøttiger: Mail, LinkedIn, næstformand 
Helle Manscher: Hjemmeside, LinkedIn, nyhedsbrev (teknik) 
Stine Harder Jørgensen: Nyhedsbrev: (indhold),



Henrik Liliendahl Eibye: Seminarudvalg 
Ulla Nymand: Sekretær
Søren Eltorp: Arkiv, kasserer 

Tak til medlemmerne for opbakning til arbejdet såvel ved medlemsmøder som ved 
mailkorrespondance o.l.                                                                                                                     
Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev modtaget med applaus.

2. REGNSKAB. Regnskabet blev fremlagt af foreningens revisor. Der var ikke spørgsmål til 
regnskab eller bestyrelsens brug ag foreningens penge. Regnskabet blev godtaget ved 
afstemning ved håndsoprækning ved enstemmighed.

3. INDKOMNE FORSLAG. Henrik Eibye fremlagde bestyrelsens forslag at melde sig til 
seminarudvalget. Der skal være medarrangør af seminariet 2014. Et infoark herom blev 
uddelt til deltagerne og Henrik Eibye fortalte om arbejdet i udvalget, og om det komne 
seminar, hvor emnet er vidensdeling. To medlemmer meldte sig Trine Okholm og Pernille 
Hansen, forsamlingen kvitterede med applaus

4. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg og 
ønsker ikke at genopstille. Det drejer sig om Helle Manscher, Ida Bøttiger og Henrik Eibye. 
Connie Falkenblad og Søren Vesenbæk Nielsen stillede op og blev valgt. Den sidste plads 
står åben. Ulla Nymand Orienterede kort om bestyrelsens arbejde.

5. VALG AF REVISOR. Revisor Henning Bech Frederiksen blev genvalgt.

6. ARBEJDSPLAN 2013-14. Bo Nilsson opfordrede medlemmerne til at komme med forslag 
til hvad vi vil med foreningen. Følgende forslag indkom:- der ønskes et besøg på det Kgl. 
Bibliotek.-Flere workshops. - Det er ærgerligt med 1 dags seminar, der er ikke tid til at 
netværke. Hvorfor ikke fra frokost til frokost -  Mere om viden og dokumentation . - mere 
faglighed mindre kultur.- skru op for mængden af foreningsarrangementer. -Formanden 
havde følgende kommentarer bestyrelsen tilstræbte en 25 % deling imellem kultur, 
workshop, faglige møder o.a.. Bestyrelsen havde overvejet en medlemsundersøgelse, men 
en professionel undersøgelse vil være kostbar. Så bestyrelsen vil lade det være op til den nye 
bestyrelse, om man skulle gå videre med det. Kommentarer hertil: - Eller man skulle udnytte 
seminariet til at spørge ind til ønsker. - Man skulle forfølge den trend der er i tiden. - Hvad 
med ekskursioner andre steder hen Tyskland? Sverige? Der er mere at se uden for 
København og omegn.

7. EVENTUELT Helle Manscher reklamerede for næste arrangement d. 11.6. om automatisk 
metadata mærkning. Herefter blev generalforsamlingen sluttet efter formanden havde takket 
de afgående bestyrelsesmedlemmer og generalforsamlingens dirigent.
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