
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. oktober 2021.

Referent Rikke og Peter
Til stede: Martin, Peter, Rikke, Jens og Søren.
Afbud fra: Merete og Christian.
(Men vi, Merete, Christian og Peter, havde et uformelt møde om formiddagen samme dag).

Punkt Baggrund Referat

Mødedatoer de kommende 6
måneder

Lad os lægge nogle datoer fast
og lige få styr på om vi kan ses
på flere forskellige tidspunkter
på døgnet

Møde bliver lagt i dagtimerne
Næste møde onsdag d. 8.
december 8.00-9.00
Efterfølgende møder
koordineres via Doodle.

Siden sidst
Dialoger

Lex.dk Udfordringerne med lex.dk
omhandler først og fremmst
billeder af folketingets
politikere.
Generelt er der udfordringer
med den måde lex.dk
anvender egne licenser der
fremstår uklare.
lex.dk har potentiale til at
opfylde en vigtig rolle som
alternativ til wikipedia.
Målet bør være at output
produceret med støtte for det
offentige bliver frigivet som
open source.
Der er enighed om at det ville
være godt at sætte fokus på at
ressourcer der er skabt for
offentlige midler udgives under
åbne licenser.
Martin undersøger Lex.dk og
mulighederne for at
OpenDenmark tager en rolle

Hedensted Kommune Velfærdsteknologisk konsulent
har kontaktet Peter.
Ønske om at have billeder af
måltider liggende under en
åben licens til bruf på
infoskærme på plejehjem for at
kunne vise beboerne hvad er
på menuen.
Mulighed for at søge Her bor vi
fonden  om midler til at lave en
database med disse resourcer.
Dette kunne være en opgave
for praktikanter i køkkenet.

Creative Commons Summit Peter lavede et oplæg om



Medier for alle.

Aabenraa Kommune

Wikipedia Danmark Undersøger muligheden for at
der kan etableres et kontor i
Danmark.

Coding Pirates

Siden sidst
Tools for alle

Samarbejdet er så småt gået i
gang
Benjamnin Christensen
Rasmus Frey

Siden sidst
Medier for alle

Udbygning fortsætter
Der er opbygget en
Facebookgruppe og en
instagramkonto.

Katrine Skydsgaard

Der er lavet 50 portrætter
Der udvikles pt. temasider der
skal gøre det nemmere at finde
materialer der kan anvendes
inden for et fagligt område.

Siden sidst
Møder

Center for Digital Pædagogik
OS2
Coding Pirates

Peter fortalte om samtaler med
de tre organisationer.

Siden sidst
Fondsansøgning

Der er indsendt en ansøgning
på at udvikle og udbrede
Medier for alle.

Herunder udvikle podcasten
Åbne Stemmer, et
udviklingshjul og en håndbog.

Der er indgået
samarbejdsaftale med
Ungdomsringen, der giver
mulighed for at deres
medlemmer kan

Siden sidst
Artikler

Danmark IT og
medievejlederforening

PLCforeningen

Begge foreninger har fået et
indlæg om medier for alle.

Siden sidst
Udgivelser og andre resultater

Økonomi Jens fremlægger økonomien Overordnet ser økonomien
godt ud.
Ballerup Kommune giver
20.000 kr.



OS2 betaler 10.000 kr om året
SMK betaler ikke til Open
Danmark mere.
Kolding Stadsarkiv 2000 kr
Dansk Kyst og naturturisme
betaler 2000 kr.
Derudover er der indtægter fra
personlige medlemsskaber.

Fremad Hvordan sætter vi vores
forening i spil

Fremad Wikipedia Danmark Peter er i dialog med
Wikimedia Danmark omkring
etableringen af et dansk
sekretariat.


