FOSAKO forretningsudvalgsmøde
Tid og sted: 15. juni 2021 kl. 9-21 (Severin, Middelfart)
Deltagere: Jesper Gaardboe Jensen, Per Hammerholt, Anne Grete Rasmussen, Christian Greisik, Lisbeth Laustsen (afbud), Anne Ulriksen Dybkjær
Dokumentstatus: Referat
Nr.

Emne

Referat

Referat fra sidst
Godkende dagsorden
Arbejdsgrupper; Se tabel nederst
Strategien; Skal initiativer startes
To-do-listen; Se separat fil

-

Faste punkter til hvert møde

1

Notat ang.
Kortforsyning/Datafordeler status efter GeoDK
bestyrelsesmøde

Punktet ligger i dvale en periode
Tilføjes løbende
Jesper følger op med noter i referat + mail til Lennart og Mette
E-mail sendt til Lennart:
Hej Lennart
Vi har netop drøftet mødet med SDFE på FOSAKO forretningsudvalgsmøde.
Det viser sig, at der ift. anvenderforum for Datafordeleren sammen med Line Hvingel allerede er en arbejdsgruppe,
som taler med SDFE om Dataforsyningen/Kortforsyningen. Medlemmerne skulle bl.a. være Peter Jørgensen (Odense
K.) - som er trådt ud, 2 fra Kolding K., Christian Greisik (FOSAKO), Reno (Silkeborg) og Line Hvingel. FOSAKO
synes, at det er oplagt at tage stilling til om denne arbejdsgruppe bør tænkes ind i den kommende organisering.
Vi synes, at ideen med Jakob er god, da Jakob kan tale ind i det strategisk vigtige. Her tænker vi, at I i sekretariatet
tager kontakt?

Vi ser det primære formål/mål med mødet, at det bliver nedsat et "fora", som kan mødes 4 gange om året.
Har du sidste nyt? Forventes mødet afholdt før sommeren?
Med venlig hilsen
Jesper Gaardboe Jensen

Lennart har svaret: Tak for input.
2

Planlægning sommermøde

Se særskilt dokument i Teams for udkast til program.
Fra GeoDanmark forventer vi, at der forud for sommermødet kan udsendes materiale til Sommermødets
deltagere. Herudover er det Fællessekretariatet, der faciliterer indholdet til kl. 13-15.

3

Inddragelse af Reno i FU-arbejdet

4
5

Relation mellem FU og den nye
ejendomsdatagruppe
Revidering af hjemmesiden

Opbakning fra FU, men væsentligt at det er tydeligt hvordan GeoMidt deltager – det afklares nærmere på
et kommende møde. Per er fortsat primær person og Reno (ral@silkeborg.dk) tilføjes pr. d.d. på
maillisten.
Gemmes til KTC faggruppedage og FOSAKOs årlige møde med DFO primo 2022.

6

Systemundersøgelse

Udover mindre justeringer, der skal gennemføres med det samme, blev følgende besluttet som
konsekvente retningslinjer fremadrettet:
•
Punktet tilføjes som fast indhold under fremtidige FU-møder. Formålet er et fokus på særligt Cases
og Projekter, så der fremover også tilføjes nyt indhold til den del af hjemmesiden med en mere
hyppig frekvens.
•
Links fremhæves altid med fed.
Vi vælger fremover at opdatere frekvensen med rundspørge hvert 2. år. Hvis det bliver efterspurgt i
mellemtiden, kan vi overveje, at gå tilbage til hvert år. Opgaven tilføjes til To-do listen. Næste opdatering
sker primo 2022.

7

Fosako.dk: Hvordan virker
notifikationer?

8

Fælles orientering om arbejdet
med GeoDanmark NY
Forretningsmodel
GeoDanmark og Automatiseret
ændringsudpegning

9

10
11

12
13
14

Henvendelse fra OS2IoT - Jonas
deltager 30 minutter
Opsamling på FOSAKO
forårsmøde 2021
I hvilken grad er IoT i anvendelse i
jeres områder
Evt.
Næste møde

Man skal tilmelde sig med sin e-mail og vil så få tilsendt e-mail når der oprettes nyheder, nye projekter og
cases. Jesper følger op ang. fortsatte udfordringer for nogle med at modtaget notifikationer; Per og
Jesper har modtaget fra seneste nyhed, mens Anne og Anne Grete ikke har.
Orienteret under mødet

Aktuelt et ønske ved flere kommuner – samtidig arbejdes der fra SDFE på initiativer. Derfor gøres ikke
mere fra FU for nu, men opgaven følges; bl.a. gennem repræsentanter i Produktionsforum, hvor emnet
har været løftet flere gange.
Jesper er i dialog med Jonas om, at vi gerne vil have ham med på første møde efter sommeren (online
deltagelse).
Der er rigtig meget god erfaring fra dagen, som bør tages med i planlægningen af næste års forårsmøde.
Generel opbakning fra baglandet til hybridmuligheden, også selvom der ikke var mulighed for at deltage
aktivt med spørgsmål og andet.
Drøftet under mødet, bragt op af Anne, efter der under et møde i DAI følgegruppen 14/6 opstod dialog
om emnet, DMP’s IoT platform mv.
18. august kl. 9.30-15 ved Erhvervshus Fyn (regning sendes direkte til Per, der afregner til øvrige)

Arbejdsgrupper
Nr.
1
2
3

Emne
KTC DFO
GeoFA
GeoDanmark data i spil

4

DAI Følgegruppe

Referat
Jesper: Jeg fortsætter i GeoFA projektet (evt. dele projektlederrollen med Line Hvingel).
Jesper: Jeg har orienteret om, at jeg ønsker at trække mig ud af projektet (optimalt nu ellers ved
udgangen af 2021). Det har stået på i et par år nu, ved udgangen af 2021 er de 3 kort i drift. Jeg vil
fokusere min indsats på GeoFA, hvor jeg har tilkendegivet at ville blive i projektet (evt. dele
projektlederrollen med Line Hvingel).

