Bestyrelsen i Open Data DK

Referat af Open Data DK-bestyrelsesmøde den 16. marts 2021
Tidspunkt: Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 12.00-14.00
Sted: MS Teams
Deltagere: Anne Dyrberg, Bjørn Hallberg-Nielsen, Suzette Glanz Støvring, Bo Fristed, Agnete Sig Petersen,
Frans la Cour og Birgitte Kjærgaard
Referent: Birgitte Kjærgaard
Bilag:

1. Regnskab på forprojekt pr. 23. marts 2021
___________________________________________________

Dagsordenspunkt 1,
Velkomst
Godkendelse af dagsorden
Referat: Dagsorden blev godkendt.

Dagsordenspunkt 2,
Gensidige orienteringer
Der orienteres ”bordet rundt” om aktiviteter og andre tiltag, der er relevante for Open Data DK-bestyrelsen
at have kendskab til. Det være sig lokale/regionale aktiviteter eller tiltag af national/international karakter.
Referat:
Bjørn, Region Hovedstaden: I FODS 2021 er der afsat midler til et projekt med fokus på kortlægning af data
om cykelinfrastruktur. Projektet løftes af KL og Region Hovedstaden. De går i dialog med planlæggere ift.
hvilke data, der er og i hvilken kvalitet. Det er tanken, at data skal tilgængeliggøres for planlæggere – og
gøres helt åbent for alle. Aalborg Universitet er også interesseret i området og regner med gerne at ville
bygge videre på det, der kommer ud af projektet i FODS 2021.
Suzette nævner, at Kbh. er meget interesseret i at deltage i sådan et projekt. De har mange data på det
område, men det er data der er svære at skabe hold på. Det er data, der efterspørges.
Kbh: Der bliver arbejdet meget på placering af datadagsordenen i organisationen, i forbindelse med
etablering af ny analyseenhed.

Dagsordenspunkt 3,
Forprojektet
Birgitte giver status på forprojektet. Se desuden bilag.
Mobilitetsdataområdet er valgt til yderligere afdækning. Bestyrelsen opfordres til at bidrage med viden
relateret til det område mhp. at skabe overblik over data, eksisterende initiativer, opmærksomhedspunkter
o.lign.
Referat:
Til første projektgruppemøde den 26. februar 2021 blev det besluttet at gå videre med en yderligere
afdækning af mobilitetsområdet. Den yderligere afdækning af dataområdet er på nuværende tidspunkt i
gang og har til formål at identificere, hvilke mere konkrete temaer vedr. mobilitet, der kan være relevant at
arbejde videre med i projektet. Der er dialog med både statslige, regionale og kommunale aktører på
området, samt erhvervslivet. Dataområdet gennemgås igen til projektgruppemøde den 23. marts 2021 med
henblik på i fællesskab at vurdere, hvilke(t) mere konkrete temaer, der er relevant at sætte fokus på videre i
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forprojektet. Overordnet lader til at være et dataområde med stor interesse fra såvel offentlige som private
aktører og med gode innovationsmuligheder relateret til den grønne omstilling.
Sideløbende med afdækningen er der en proces i gang med tilbudsindhentning fra eksterne konsulenter.
Tilbudsmateriale er tidligere sendt til bestyrelsen. Hovedfokus i konsulentopgaven er planlægning og
afholdelse af innovationsforløb.
Birgitte nævner, at der fortsat er mulighed for repræsentation fra bestyrelsen i projektgruppen.

Dagsordenspunkt 4,
Teknisk udvikling
Frans giver status på teknisk udvikling.
Referat:
Datakvalitetsopgaven, som er en del af teknikpakken, er godt i gang. Oplæg fra Datopian vedr. opgaven er
d.d. godkendt. Der er fokus på tre ting: 1) mere synlig indgang til Andres data, 2) forenkling af
metadataskabelonen (udbygges med opdateringsfrekvens og felter fjernes) og 3) søgefunktion ændres til, at
man også kan fremfinde data på baggrund af opdateringsfrekvens.
Frans har haft dialog med ITK Dev i Aarhus vedr. opgaven om integration til serviceplatformen og er ved at
planlægge møde med dem. Vurderingen er, at vi skal have hjælp til at vurdere, hvordan vi bedst løser
opgaven. Formålet er at få etableret et beslutningsgrundlag ift. opgaven og synliggøre delene i opgaven.
Opdelingen skal være tydelig ift. en evt. dansk og udenlandsk leverandør.

Dagsordenspunkt 5,
Kommunikation
Agnete giver status på kommunikation.
Referat:
Agnete viser den overordnede kommunikationsplan for året og fortæller, at forprojektet samt muligheden
for gratis medlemskab formodentlig vil komme til at fylde en del i Open Data DKs kommunikation i 2021. Der
vises en liste med mulige eksterne kanaler - og bestyrelsen bidrager med idéer til flere mulige kanaler. Bl.a.
mobilitetsspecifikke kanaler, som er relevant, hvis forprojektet fortsætter med mobilitetsfokus.
Bo nævner muligheden for at arbejde med andre formidlingsformer end de meget traditionelle, bl.a.
animationsfilm.

Dagsordenspunkt 6,
Generalforsamling 2021
Indledende afklaring vedr. generalforsamling 2021. Bilag: udkast til invitation.
Der skal sendes invitation ud senest 27. april 2021. Bestyrelsens behov for at stille forslag til
generalforsamlingen kan drøftes til bestyrelsesmøde den 3. maj.
Referat:
Bestyrelsen godkender forslaget om online format. Det bemærkes, at starttidspunktet bør rykkes til 10.15,
da der er et online KL arrangement den dag. Datoen for generalforsamlingen er meddelt medlemmerne i
tidligere nyhedsbrev, og den fremgår også på hjemmesiden. Der sendes save-the-date ud til medlemmerne,
og der indkaldes formelt til generalforsamlingen senest den 27. april 2021.
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Dagsordenspunkt 7,
Regnskab
Regnskab pr. 1. marts 2021 er vedlagt som bilag. Det gennemgås af Birgitte.
Referat:
Regnskabet gennemgås og godkendes. Det forklares, at størstedelen af foreningens driftsomkostninger i år
ligger i forprojektets økonomi. Der laves særskilt regnskab for forprojektet, da vi skal kunne redegøre særskilt
for det. Dette sendes med referatet som bilag.

Dagsordenspunkt 8,
Eventuelt
Referat:
Arbejdet vedr. åbne data fremadrettet blev drøftet. Bo kontakter i den forbindelse KL. Dette tages op igen til
næste bestyrelsesmøde.
Mulighed for dialog med GeoDK drøftes. Suzette undersøger mulighed for at gå i dialog med dem.
Der er desuden interesse fra Vejle i at vide mere om de åbne covid19-data fra Aarhus Kommune. Birgitte
sender dokumentation på databehandling.
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