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Kære alle
Tak fordi I vil deltage til OpenDenmarks generalforsamling

OpenDenmark er nu blevet 2 år.
Vi er nået til et tidspunkt, hvor vi har mulighed for at kigge både frem og tibage, og jeg tror
også vi på mange måder så småt er begyndt at finde os selv, ligesom vi kan mærke at
mange også begynder at finde os.
Det har selvfølgelig været et år præget af corona, sådan er det. Det har selvfølgelig også
spillet ind i vores forening, hvor vi fx ikke har haft mulighed for at mødes fysisk til vores
bestyrelsesmøder. Så det har været et anderledes år.
Når det så er sagt, så lad os prøve at kigge på nogle af de ting vi har arbejdet med i
foreningen OpenDenmark i det forgangne år.

Hvis jeg sådan skal samle mine indtryk til én ting, så er det nok, at uanset hvem vi taler med,
uanset hvad deres baggrund er og uanset hvilke behov, ønsker og udfordringer de står med,
så er ALLE vi møder positive, og ikke mindst overraskede, over de mange muligheder der
findes når vi snakker om åbent indhold, åbne licenser og open source.

Så hvis vi skal sige én ting om vores arbejde, både de seneste to år i OpenDenmark, men
også i årene før og sikkert også fremover, så når vi snakker om hvad åbne licenser, åbne
materialer og åbne koder kan gøre for mennesker, fællesskaber, erhverv, turisme,
samfundssind, demokrati, velfærd og velfærdsteknologi - så er der uanset hvad og hvem vi
snakker med - så vil vi møde opbakning, interesse, relevante spørgsmål.
Og jeg oplever at vi får altid et tak til slut.
Det er jo dejligt. Og sådan skal vi huske at det jo er dejligt at vi har noget virkelig godt at
byde på som alle kan have glæde af. Vi har virkelig noget, der kan hjælpe på utrolig mange
måder og utrolig mange mennesker.
Derudover så er det nu også befriende at vi af og til får alle de spørgsmål, der fx går på,
hvorfor pokker har jeg fået en læreruddannelse uden at kende til åbent indhold og hvor mine
elever finder medier de kan arbejde med.

De spørgsmål bekræfter bare at der er brug for vores forening og at der er brug for at levere
en grundig information.
Alle de spørgsmål som viser at internettet bruges af mennesker, og som viser at når vi bruger
internettet, når vi skaber noget sammen, når vi vil tage afsæt i den viden og den kultur vi har omkring
os, så gør vi det aktivt på måder hvor ophavsretten nogle gange og nogle steder kan stå i vejen.

Hjemmesider
Det får mig over til det næste, nemlig foreningens hjemmesider.
Ud over at vi har OpenDenmark.dk, som foreningens officielle hjemmeside, så har vi i det
forgangne år også brugt lidt kræfter på tre andre hjemmesider, nemlig
Medier for alle
Wiki for alle og
Tools for alle
Disse tre hjemmesider er lavet med det formål at give folk viden om tre ting.
Medier for alle giver viden om ophavsret og hvordan man finder indhold under åbne vilkår
som man vil kunne bruge.
Siden bliver grundstammen for alle, der vil vide hvordan de finder og håndterer åbent
indhold.
Wikiforalle.dk er siden, som sætter fokus på hvordan samarbejde, samskabelse og viden
kan udvikles. Her er afsættet at vi giver folk et indblik i de muligheder der er ved at være
med og bidrage ind i fælles projekter som Wikipedia, OpenStreetMap, Mapillary og mange
andre projekter.
Det kræver nogle vejledninger, eksempler og værktøjer, og det vil vi bygge på denne side,
som en værktøjskasse af muligheder for hvordan vi kan bidrage med viden hver især og
sammen.
Tools for alle, det tredje og sidste site, i familien af foralle-domæner lige nu. Dette site skal vi
udvikle med fokus på at gøre koder, værktøjer og software tilgængelige for alle. De fordele
der opstår, når vi har adgang til de værktøjer, vi ønsker, er indiskutable, og de fordele vi som
samfund kan skabe hvis vi forestiller os at alle har en viden om hvad åbne værktøjer kan
gøre for dem, er næsten ikke til at forstå omfanget af, når vi først begynder at tænke over
det.
De tre sider bliver dermed en samlet fortælling om at viden, teknologi og mennesker er
grundlaget for et samfund som vores - og at friheden til at kunne deltage og bestemme selv
ofte forudsætter åbne rammer. Disse tre hjemmesider vil være en grundstamme, som alle vil
kunne gå til, når man vil lære om sine muligheder i et åbent, fællesskab som medborger,
studerende, erhvervsdrivende, bibliotekar, offentlig ansat eller noget andet.

Fælles for alle tre hjemmesider er at de er blevet til i et frivilligt stykke arbejde fra en lang
række mennesker, der på forskellige måder har været med til at give gode råd, diskutere
indhold, form og struktur og som har været med til at omtale siden, sådan at den nu
begynder at blive nævnt i mange sammenhænge.
Jeg vil i den forbindelse gerne takke alle jer, der på nogen måde har eller har haft en finger
med i spillet.

For mig har det været vigtigt at OpenDenmark står som ejer og afsender af de tre sider, for
det er med til at sikre at vi med vores forening, også selv er med til at skabe et mere åbent
og mulighedsrigt samfund, hvor medlemmer såvel som ikke-medlemmer, har en stabil
adgang til nyttig viden. Men netop også at det forbliver sådan uanset hvem der sidder i
foreningen og hvem der måtte gribe opgaverne og arbejde på hjemmesiderne fremover.
Så det var lidt om vores tre sider medierforalle, wikiforalle og toolsforalle.

Lidt om vores aktiviteter.
Det er nok tydeligt at coronaen har sat sit spor på 2020.
Så det at deltage i oplæg eller konferencer har vi fravalgt, og som det ser ud lige nu, er det
heller ikke der hvor vi har vores prioriteringer lige nu.
Men fx deltager vi alligevel i Internet Week Danmark med et oplæg i maj og vi er i dialog
med et par andre projekter.
Vi har udarbejdet høringssvar i samarbejde med Wikimedia Danmark og den europæiske
ophavsretsorganisation Communia. i forbindelse med ophavsretsreformen.
I sidste måned støttede vi Søren Johannessens fejring af open data dagen, hvor vi var
sponsor af kaffe og kage til dem. Søren har tidligere været skarp til organisere open data
day, og igen i år lykkedes det at sætte rekord med 97 deltagere. Stærkt.

Medlemmer
Vi har haft en tilgang af både personlige medlemmer og af det vi samlet kalder institutionelle
medlemmer.
Jeg vil gerne i den forbindelse gerne fremhæve fire medlemmer, som jeg håber vi kan få et
rigtigt godt samarbejde med

OS2 - det fælleskommunale netværk, der sørger for at få udviklet de kommunale
velfærdsteknologier open source. Det er en kæmpe demokratisk gevinst at vi har sådan en
organisation i Danmark, og jeg er meget glad for at vi med deres medlemsskab og har
muligheder for at udvikle et allerede godt samarbejde.
Kolding Stadsarkiv - stærke ideer og gennemført brug af åbne licenser. Så med en af
Danmarks mest progressive arkiver som medlem håber jeg t vi kan være med til at støtte
dem, men nok også i høj grad være med til at udbrede fortællingen om hvad de gør i
Kolding.
EdTechDanmark, som vil kunne være med til at løfte arbejdet med at mixe det åbne med
forretningsmodeller i uddannelsessektoren. Det er et vigtigt område, hvis vi også skal have
fx forlag til at kunne drøfte økonomi og brugervenlighed.
og her senest Dansk Kyst og Naturturisme, som vi har haft en glimrende dialog med, i
forhold til at booste turistbranchen med et open mindset.
Det er dejligt med nye medlemmer, men også tak til alle jer, der kan kalde sig for gamle
medlemmer.
Tak for støtten - tak for at I bliver i nogle af disse første år, hvor meget skal falde på plads.
Tak.

Og dermed vil jeg runde af.
Tak til alle, der er med til at gøre vores samfund mere åbent og tak til alle, der er med til at
gøre vores forening mere stærk.
Tak.
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