
 

 
 

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde 
Mødet blev afholdt den 19. 11.2020. 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Langtidslagring af georefererede rasterdata 

3. Henvendelse om retlige geodata 

4. Anvenderforum – FOSAKO FU deltagelse i rekruttering 

5. STRATEGI 
6. Orientering fra Projekterne ”GeoDanmark data i spil” og ”GeoDanmark/FKG”  

7. Status på hjemmesiden 

8. Opfølgning på vores møde i juni –fastsættelse af ny mødedato for behandling af dette emne: 

- Snak om GeoDanmark-repr møde, herunder det kommunale møde 

- V-ref 
- Status ejendomsgruppe i KTC 

- Droneundersøgelse 

- GeoØst: har I haft føler ude hos Kbh? 

- Evt andet  

9. Evt 
- Small-talk om Kortdage 

10.  Næste møde 

Deltagere 
Jesper Gardboe, Per Hammerholt, Anne Grete Rasmussen, Niels Skov Jensen, Lisbeth Laustsen, Anne 

Ulriksen Dybkjær 

Ad. 1: Dagsorden godkendt 

Ad. 2:  
Gete21 har modtaget en henvendelse fra Rigsarkivet vedr. en undersøgelse/interview om behovet 

for ”langtidsbevaring af georefererede rasterdata”. Kan vi fra FOSAKO-Fu henvise til en medarbejder i en 

kommune, som kan/vil deltage i interview undersøgelsen. 

Flere navne blev nævnt, og det blev aftalt, at Niels tager kontakt til et par stykker, og forhøre om de vil 

deltage. 

Ad. 3:  
Usikkerhed på hvad der var hensigten med henvendelsen fra Line. Hvis der er tale om en reel invitation, skal 

der komme en færdig tekst fra Line, så det kommer enslydende ud til alle modtagere. Jesper tager kontakt 

til Line. Vi afventer tilbagemelding. Jesper ”holder liv” i korrespondancen.  

Ad. 4:  
Enighed om at rekruttering bør der være en reel stillingsbeskrivelse til udsendelse, dels for rekruttering af de 

rette personer og enslydende henvendelse til modtagerne. 
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Ad. 5:  
Sidste tilretninger til Strategien. Jesper sender ud for gennemlæsning, hvorefter Anne laver ”den pæne 

opsætning”. 

Ad. 6:  
Orientering: 

GeoDanmark data i spil: Nye baggrundskort. Nyhed på GeoDK’s hjemmeside, det er muligt at indberette 

ændringsønsker, men som det er nu er det kun en postkasse, hvor mails sendes til et fåtal personer. Det ville 

være ønskeligt at få det udvidet, således at det bliver et dialog-forum. Workshops afholdes i 2021. 

Spørgeskemaundersøgelse for brug af anvendelse. Kommunikationskortet kommer i 2021. 

GeoDanmark/FKG: Projektgruppe er startet. Nyt navn skal findes.  

Ad. 7:  
Notifikationer kører og mange er tilmeldt. Antal? Vi kan ikke selv rette i eks. ”kontakt”, disse skal sendes til 

Jesper i KTC, måske skal vi have flere rettigheder til selv at kunne rette.  

Ad. 8:  
Hele pkt. 8 flyttes til næste møde. Samt emnet om ”Smalltalk om kortdage” 

Ad. 9:  
GeoØst undersøger muligheden for dokumentdeling. 

Ad. 10:  
Næste møde tirsdag d. 8. december 2020. Anne laver indkaldelse. Anne Grete samler dagsorden, sidste 

frist for indmeldelse af punkter 1. december 2020.11.20 

Referent: 

Lisbeth Laustsen 

 

 


