
Generalforsamling Vida d.20.5.2014 afholdt på restaurant Maven. 
 

 

Referent Ulla Nymand. 

1. Valg af dirigent . Vidas formand Bo Nilsson bød velkommen og foreslog herefter Brian Jacobsen 

som dirigent. Brian Jacobsen takkede for valget og konstaterede derefter at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet efter foreningens vedtægter. Ligeledes blev dagsordenen godtaget af de 

forsamlede 

2. Formandens beretning                                                                                                                                       .   

Bo Nilsson fik herefter ordet og fremlagde herefter foreningens beretning for det forgangne år:  

             VIDA bestyrelsesberetning 2014 

VIDAs bestyrelse har i 2013-14 arbejdet med de bundne opgaver i foreningen: Medlemsmøder, seminar, 

nyhedsbrev, hjemmeside og administration. Medlemsmøderne og seminaret har gennem årene haft stor 

betydning for medlemmernes netværk. I netværksdelen, som er en af foreningens styrker, kan 

medlemmerne dele og indhente viden om egne interesseområder og evt. udfordringer. Men desværre 

måtte seminaret aflyses i 2013. Derudover håndterer bestyrelsen en række opgaver og spørgsmål, som 

også vil blive nævnt her. 

 

Medlemsmøder 

Der har været afholdt 7 medlemsmøder i det forgangne år. Der har været planer om et par møder mere, 

men forskellige forhindringer hos værter har udsat dem til senere. 

 

Vi lagde ud i juni, hvor der blev afholdt et medlemsmøde hos Data Scanning over emnet: Automatisk 

metadataopmærkning i privat og offentligt regi. 26 deltagere hørte om Taxon, et værktøj til automatisk 

metadataopmærkning, og om hvordan de bruger værktøjet i Syddjurs kommune og de visioner de har på 

området.  

 

I september havde VIDA et velbesøgt møde hos ABA. Som noget nyt havde vi arrangeret medlemsmødet i 

samarbejde med Arkivforeningen, men VIDA´s medlemmer var talstærkt repræsenteret. 

Arbejderbevægelsens arkiv og bibliotek er flyttet til et industrikvarter i Tåstrup. Dette giver nogle helt 

særlige udfordringer i forbindelse med besøg i arkivet. 

 

Ved medlemsmødet i oktober hos Aller fik VIDAs medlemmer en grundig gennemgang af Allers nye domicil 

og historie. Fagligt hørte medlemmerne om en organisation med 7 ansatte, der skal registrere et 

imponerende flow af billeder. Aller havde valgt et tysk system, der gav mulighed for adgang til digitale 

billeder, der ligger hos andre billedbureauer som Aller samarbejder med, således at man ikke selv skal 

bruge serverplads. Billederne bliver påført emneord på forskellige niveauer alt efter om de har været brugt 

i Allers mange magasiner. 

 

Julefrokosten i december blev som flere gange før afholdt i Café Petersborg. Denne gang blev julefrokosten 

kombineret med et besøg i det nærliggende Dehns Palæ, hvor medlemmerne fik en rundvisning i palæet, 

der er under opbygning efter den dramatiske brand, hvor også arkivet gik tabt. 



 

Hos KL i februar kunne medlemmerne, udover en rundvisning i den, også indvendig, meget flotte bygning, 

høre om ”KLE”, der KL´s journalplan, eller opgavetaxonomi, om man vil. KLE blev udviklet tilbage i 1976 og 

var i sin oprindelige form et digert opslagsværk, men er i de senere år, som så meget andet, naturligvis 

blevet digitaliseret. 

 

I marts mødtes 20 af VIDAs medlemmer til rundvisning i Niels Bohr instituttet og efterfølgende orientering 

om Niels Bohr arkivet. Deltagerne blev bænket i den historiske forelæsningssal, hvor Niels Bohr, Heisenberg 

og Planck har diskuteret og udvekslet ideer. Direktør for Niels Bohr arkivet, Finn Aaserud, fortalte om 

arkivets formål og historie. Det meste af arkivet er scannet og kan nås via internettet. Ikke alt er 

umiddelbart offentligt tilgængeligt, 

 

Generalforsamlingen gennemførtes som bekendt i år i forbindelse med et besøg på Nationalmuseet, hvor 

emnet har været papirkonservering og tilblivelse af en udstilling om tapet. 

 

Der har været en pæn tilslutning til medlemsmøderne. I modsætning til tidligere år har der også været god 

tilslutning til møder uden for Københavns centrum. 

 

Seminar 

Temaet for årets seminar var vidensdeling med overskriften Ved I Det Alle. Tidspunktet var ændret lidt i 

forhold til 2012, idet seminaret i år var lagt i midten af november. Eftermiddagens program var planlagt 

som workshops, bl.a. efter ønske fra medlemmerne. Men for få medlemmer havde tilmeldt sig – 7 i alt excl. 

bestyrelsen. Både seminarudvalg og bestyrelse vurderede, at det ikke var fair, hverken for oplægsholdere 

eller deltagere at gennemføre med så lille et antal. 

 

Seminarudvalget og bestyrelsen har efterfølgende evalueret situationen. Endvidere er der i 

medlemsundersøgelsen blevet spurgt til den manglende interesse. Seminarudvalget og bestyrelsen har 

nogle idéer, som vil blive præsenteret senere på generalforsamlingen.  

 

Andre opgaver 

Af bestyrelsens andre opgaver kan nævnes: 

 

Administration 

VIDAs administration er i store træk lagt ud til en ekstern administrator, ITD. Bestyrelsen har i år fulgt 

administrationen hos ITD tættere end tidligere i forsøg på at undgå den til tider lidt sløsede håndtering af 

foreningens administration. Situationen er blevet bedre og vi fortsætter 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. 

 

Efter medlemmernes ønske er det 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. Der har ikke været så stor 

reduktion i år, da der ikke har været et seminar, hvor der har kunnet ydes tilskud til deltagelsen. 

 

Nyhedsbrevet 

Nyhedsbrevet bliver udsendt ca. 1 gang om måneden eller hver gang vi har nyheder om arrangementer 

eller andet. Der er forsat flere modtagere end medlemmer og det hører til sjældenhederne at der er nogle 

der framelder det. Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet, både medlemmer og ikke-medlemmer. 

 



Hjemmesiden 

Hjemmesiden bliver jævnligt opdateret med sidste nyt om arrangementer, links til konferencer, kurser og 

jobopslag andre steder, som kan være af interesse for vores medlemmer.  

 

Medlemsundersøgelse 

VIDA har gennemført en medlemsundersøgelse med henblik på at afdække medlemmernes behov og 

interesser, så bestyrelsen dermed kan få et bedre grundlag for at sammensætte de fremtidige 

arrangementer. Tak til de mange, der har taget sig tid til at svare på undersøgelsen. Resultatet er 

bearbejdet og kan ses på VIDA.dk. 

 

Sociale medier 

VIDAs gruppe på LinkedIn har 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 overordnede planer for medlemsmøderne efter generalforsamlingen. Af 

mødeidéer kan nævnes Scanpix, NOVO e-arkiver, Politikens oplysning og Geodatastyrelsen. 

 

Andre planer 

Bestyrelsen har overvejet at påbegynde et strategiarbejde, hvor følgende aktiviteter indgår i 

Arbejdsprogram 2014-2015: DNA analyse af VIDA, markedsføring af VIDA, Ny hjemmeside, temadage, gå-

hjem-møder og arrangementer i øvrigt. Arbejdsprogrammet skal afspejle visioner for nyskabelse men med 

respekt for traditioner. Det er et vigtigt element i arbejdsprogrammet, at der skal fokuseres på en høj grad 

af medlemsaktivering. Bestyrelsen overlader det til den nye bestyrelse at tage denne opgave op efter 

drøftelsen af emnet på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsens arbejdsfordeling 

Ved sidste års generalforsamling lykkedes det ikke at få besat alle ledige bestyrelsespladser. Bestyrelsen har 

derfor haft ét medlem mindre til at håndtere opgaverne. Vi håber, at det i år vil lykkes at besætte alle 

bestyrelsespladser. 

 

Arbejdsopgaverne har været fordelt mellem de seks bestyrelsesmedlemmer, så de løbende opgaver er 

blevet løst efterhånden, som der er opstået behov. Opgaverne har været fordelt således: 

 

Søren Eltorp: Næstformand, kasserer og seminaransvarlig, 

Ulla Nymand: Sekretær 

Stine Harder Jørgensen: Nyhedsbrev: (indhold), 

Conni Falkenblad: Hjemmeside, nyhedsbrev (teknik), LinkedIn 

Søren Vestenbæk Nielsen: Mailbox 

 

Tak til medlemmerne for opbakning til arbejdet såvel ved medlemsmøder som ved mailkorrespondance o.l. 

På bestyrelsens vegne. Bo Nilsson                                                                                                                                                                   

Beretningen blev godkendt 

 

3. Fremlæggelse af regnskab.         Regnskabet blev herefter gennemgået af foreningens revisor 

Henning Bech Frederiksen . Det blev konstateret at egenkapital ikke var reduceret i nævneværdig 



grad, som ellers vedtaget på en tidligere generalforsamling. Dette skyldes at det årlige seminar 

måtte aflyses pga. manglende tilslutning. 

4. Indkomne forslag Dette førte til næste punkt bestyrelsens forslag om en undersøgelse til eventuel 

ændring af seminariets form. Annette Rokkjer medlem af seminarudvalget fortalte om ønsket om 

en ”DNA-analyse” af foreningen: Hvem er vi? Hvad vil vi? Skal vi ændre formålet?, hvad betyder det 

for seminariet?. Trine Rasmussen medlem af seminarudvalget fortalte om ønsket om: En ny 

hjemmeside/ ændret hjemmeside der i højere grad kan understøtte en dialog med medlemmerne 

imellem. Annette Rokkjer tog herefter over og talte om markedsføring. Et ønske om en mere 

bevidst tilgang til hvem der skal være medlem. Trine Rasmussen talte herefter om hvem vi skulle 

rette markedsføringen imod. Der blev talt om temadage, arrangementsudvalg, langsigtede 

planlægning, temamøder. Søren Eltorp nævnte vi har masser af ressource. Forslagsstillerne 

ønskede af foreningen en større tydelighed.  Søren Eltorp pointerede er der var omkostninger at få 

gennemført et så omfattende ideoplæg. Forsamlingen var generelt positiv. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer .Dirigenten sagde vi vil vende tilbage til forslaget efter valg af 

bestyrelsesmedlemmer. Foreningens formand ønskede at trække sig, Ulla Nymand, Stine Harder 

Jørgensen og Søren Eltorp var på valg og blev genvalgt. Annette Rokkjer og Trine Rasmussen 

stillede op. De præsenterede sig herefter. Annette Rokkjer er tilknyttet kriminalforsorgen som 

systemforvalter. Trine Rasmussen er tilknyttet Dong Energy. De to kandidater blev valgt uden 

modkandidater. Trine for en 2 årig periode, Annette for 1 år.  

6. Valg af revisor og revisorsuppleant . Henning Bech Frederiksen modtog valget som revisor. Da han 

er professionel og betalt af foreningen behøves ingen suppleant. 

7. Arbejdsplan 2014-2015 Herefter fremlagde Søren Eltorp foreningens kommende arbejdsplan  



                               

og et budget op til 250.000 kr. Planen blev vedtaget. Søren Eltorps opfordrede de tilstedeværende 

til at komme med ideer. Jon Amundsen fra Udbudsvagten foreslog Folketinget arbejde med åben 

data. 

8. Evt. Herefter takkede Ulla Nymand på foreningens vegne Bo Nilsson for hans tid som formand. 


