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Referat fra den 15/5 2017 i Arkibasgruppen
Deltagere :
Helene Petersen
▪ John Schmidt
▪ Preben Knudsen
▪ Karin Hesselager

•

Der blev diskuteret at gruppen var lidt sårbar med 3 medlemmer nu Preben holder op
o Vi enedes om at sende mail ud til andre arkiver for at høre om der var nogle interesserede
(Karin)

•

Undervisning :
o Undervisning har vi talt med Else om og hun arbejder på at få undervisning til Sønderborg
fra Vejle

•

Søgefunktion
o Karin har haft nogle problemer med søgefunktionen. Disse er fejlmeldt og er nu rettet
o Man kan også i fritekst søge specifikt ved hjælp af ”” som i Google

•

Ordningsord debatteres:
▪ Er de nødvendige når man kan søge specifikt i fritekst?
Gråsten laver ordningsord som f.eks. Hans Hansen f.190? hvis de ikke kender det
nøjagtige fødselsår.
▪ De laver også med flere med samme navn. !!
▪ Svenstrup laver kun en med hver navn da de ikke mener man ellers får det rigtige
ved søgning
▪ Det bliver nok nødvendigt at tage emnet op igen senere, da det er et tidskrævende
arbejde og derfor skal gøres rigtigt og helst ens
▪ Jeg prøver at kontakte Vejle for at høre om vi skal lave Peter Hansen 2 gange eller
kun 1 Peter Hansen hvis vi ikke kender fødselsår
Slettede ord lægges bagved:
▪ Det irriterer både John og Karin der begge gerne vil have dem fjernet helt. Helene
og Preben mener bare at det skal vi leve med og lade være med at trykke på
knappen med slettede registreringer
Der laves tags på billederne på nogle arkiver og John vil gerne have tag feltet rødt i stedet for hvidt
Velux fonden har været velvillige så der foreslås at man kan søge penge der.
Preben takkedes for hans indsats og ville blive budt meget velkommen tilbage i gruppen.
Fremtidig mødeaktivitet i gruppen
o 2-3 gange om året vil være passende eller hvis der er presserende emner kan der indkaldes.
Fremtidig tovholder er Karin Hesselager
Næste møde i oktober
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