
Referat fra Arkibas gruppen d.15/9 2021  

Til stede Inga, Jens, Helene, Connie og Karin. Referent Karin 

  

• Databaseaftalen. De fleste har skrevet under men Nordborg mangler. Vi har mærkelig nok ikke fået 

en aftale med underskrift fra Arkibas. Der rykkes for en sådan.  

• Kegnæs har haft en korrespondance med Arkibas angående indlægning af lyd m.m. . Fik dette svar: 

o For at film og lyd kan afspilles på arkiv.dk, så skal de lægges ud på enten YouTube eller 

Vimeo, og herefter skal der lægges et link ind på teknikfanen i Arkibas. Herefter kan de 

afspilles på arkiv.dk. Jeg kan se, at vi desværre endnu ikke har fået opdateret vores 

vejledning til dette endnu på ArkibasWiki. Det må vi have gjort snarest.  

o For at du kan lægge en lydfil på YouTube eller Vimeo, så skal de først konverteres til en 

mp4-fil, som er et videoformat. Du skal med andre orde lave en billedside til lydfilen, f.eks. 

blot et stillbillede eller en tekst. Jeg linker lige til et par eksempler på arkiv.dk: 

https://arkiv.dk/vis/3818823 eller https://arkiv.dk/vis/3994015 eller 

https://arkiv.dk/vis/4094326.  

o Til dette skal du et videoredigeringsprogram. Windows er født med et, som sikkert kan 

bruges til formålet. Den hedder blot videoeditor, og du kan finde masser af YouTube-

vejledninger til den på nettet. Der findes også andre programmer både gratis og 

betalingsprogrammer, som man kan finde anbefalinger af på nettet.  

 

• Som ny formand er valgt Jens  Ravnsbæk 

• Kurser  

o Der er lige kommet en mail angående online kurser fra Arkibas.   

o Men der opfordres til flere lokale kurser. Jens vil gerne være ny i kursusgruppen  

▪ Vi vil gerne have en god underviser så hvornår kan hun. Det undersøger Helene  

▪ Hvor mange til hvert kursus  

• 30 i arkivlederkursus  

• 10 i arkibas  

▪ Hvor skal det være  

▪ Så tilmelding  

• Næste møde januar 2022  

  

Palle ny adresse:  grethepallefloe@gmail.com 


