
   
 

   
 

 

FOSAKO forretningsudvalgsmøde 
Tid og sted: 31. maj 2021 kl. 12-13.30 Teams 

Deltagere: Jesper Gaardboe Jensen, Per Hammerholt, Anne Grete Rasmussen, Niels Skov Jensen, Lisbeth Laustsen, Anne Ulriksen Dybkjær 

Dokumentstatus: Referat 

 

Nr. Emne Referat 
Faste punkter til hvert møde 

 Referat fra sidst 
Godkende dagsorden 

- 

 Arbejdsgrupper; Se tabel nederst - 
 Strategien; Skal initiativer startes Punktet ligger i dvale en periode 

 To-do-listen; Se separat fil - 

Tilføjes løbende 

1 Opsamling på FOSAKO 

forårsmøde 2021 

Drøftes under møde 15/6 

2 Henvendelse vedr. GeoDanmark 

arbejdsprogram 

Vi mangler afklaring ang.: 

• Hvad er forventningen til FOSAKO? 

• Hvad er forventningen til afholdelse fremover – vi ønsker at forbeholde os muligheden for at 

dato/format kan være anderledes. 
 

Hensigten med mail fra Mette Hansen er ikke svær at forstå, men hvad vi får ud af det efterfølgende, er 

svært at forstå klart og entydigt.  

 

Per følger op med en forventningsafstemning med Mette (onsdag 2/6) 



   
 

   
 

3 Notatet om kommunernes 
udfordringer med Kortfor-
syningen og Datafordeleren 

Notat sendes fra FU til GeoDanmark nu, for behandling under bestyrelsesmøde den 9/2. 

4 Fælles orientering om arbejdet 
med GeoDanmark NY 
forretningsmodel 

Drøftes under møde 15/6 
 

5 GeoDanmark og Automatiseret 
ændringsudpegning 

Drøftes under møde 15/6 
 

6 Møde 15. juni – hvor skal vi være? Severin, Middelfart: 5 personer + Lisbeth via Teams (hvis operation tillader det) 
Start kl. 9.00, middag kl. 18.00. Per modtager bekræftelse fra Severin. 
Dagsorden findes og opdateres i Teams af alle 

7 Opgave med datakvalitet fra DAI 
følgegruppen (Anne) 

Der kommer et spørgeskema + mail fra Anne til at videresende rundt i kommunerne.  

8 FOSAKOs repræsentation i 
arbejdsgruppen “Implementering 
af 3 baggrundskort” 

Jesper og Niels Deltager i arbejdsgruppen. Skal en anden fra FOSAKO-FU deltage, når Niels går på 
pension? 

- Det bliver ikke et behov og ønske. Forhåbentlig bliver behovet løst af arbejdet fra den nye 

forretningsmodel 

9 Faggruppekonference 22-23/6 - 
deltager vi? 

DFO planlægger ikke at deltage. Der er ikke planlagt noget officielt program; vi skal i givet fald selv fylde 
indhold ind i dagene. Konklusionen er, at vi ikke melder os til i år. 

10 Punkter til 15/6 Udover punkter, der allerede findes i dagsorden, tilføjes disse: 

• Fosako.dk: Hvordan virker notifikationer 

• Opsamling på FOSAKO forårsmøde 2021 

• Planlægning af sommermøde 

• Inklusion af Reno i FU-arbejdet 

• Relation mellem FU og den nye ejendomsdatagruppe 

11 Evt. - 

12 Næste møde 15/6, se ovenfor 

 

  



   
 

   
 

Arbejdsgrupper 

Nr. Emne Referat 
1 KTC DFO - 
2 GeoFA - 

3 GeoDanmark data i spil - 
4 DAI Følgegruppe - 

 


