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1. Velkomst
Rasmus Fuglsang bød velkommen til mødet. Lasse Vester er inde i en meget travl periode, og har
derfor ikke mulighed for at deltage på mødet.
2. Orientering fra seneste styregruppemøde
Styregruppen ønskede at koordineringsgruppen behandler følgende emner:







Opret et særskilt økonomidokument
Målhierarki: er dokumentation af arbejde indeholdt her
Fremhæve afsluttet delprojektplaner i tidsplan for styringsdokumentet
Katalog over hvilke opgaver/delprojekter som kunne have interesse for studerende
Dokumentation omkring Dataindsamling fra entreprenørmaskiner 2 på hjemmesiden
Hvad skal der til for at skabe aktivitet på hjemmesiden

Se i øvrigt referat fra seneste styregruppemøde
3. Økonomidokument
Økonomidelen tages ud af styringsdokumentet og der oprettes et særskilt økonomidokument. Med
hensyn til formen blev det foreslået at være et regnearkt med en fane for hver udgiftsdriver. Desuden
skal dokumentet indeholde fane som på årsbasis opsummere hvilke midler der er til rådighed, hvad
der er budgetteret og hvad der er forbrugt. Dokumentet opdateres løbende og behandles på
koordinerings- og styregruppemøder. Det er op til de enkelte ankermænd at holde styr på økonomien
og dokumenterer det i for af fanerne til økonomidokumentet. Ind til projektet har mulighed for fildeling,
sendes denne opfølgning til Rasmus. Aktuelt er det projektet omkring lagstruktur og hjemmesiden som
anvender projektøkonomien. Der er udgifter fra 2014 som ikke er fordel mellem deltagerne. Rasmus
laver et udkast til økonomidokumentet, og Gita laver opfølgning og dokumentation på økonomien for
delprojektet lagstruktur. Rasmus sender opgørelse over ikke fordelte udgifter for 2014 til Gita.
4. Gennemgå målhierarkiet
Det blev på mødet konkluderet, at vi ønsker at bibeholde målhieraktet som det er. Det vurderes at
punktet omkring dokumentation af udført arbejde allerede er indeholdt her i. Dog tilføjes lidt tekst om

www.digitaleanlaeg.dk

-

info@digitaleanlaeg.dk

emnet under beskrivelse af indsatsområderne, og det nævnes som eksempel på mulige delprojekter.
Rasmus laver en opdatering af styringsdokumentet.
5. Katalog over studierelevante projekter
Koordineringsgruppen er blevet bedt om at lave en beskrivelse af mulige opgaver som kan løses af
studerende. Hver part af koordineringsgruppen overvejer frem til det kommende
koordineringsgruppemøde, hvilke opgaver som kan være en mulighed til et ”studiekatalog”.
6. Hvad skal der til for at skabe aktivitet på hjemmesiden
Der skal være aktivitet på hjemmesiden for at den fremstår troværdig. Koordineringsgruppens
medlemmer har i det daglige ikke mulighed for at stå for opdateringen, og det vil derfor være
nødvendigt at have tilknyttet ekstern hjælp til dette. Det kunne være en studiemedhjælper, eller
bistand fra et mindre firma. De tekniske detaljer omkring vores hjemmeside blev drøftet, og der er
uklarhed om hvilke rettigheder vi har til vores data. Vi har adgang til at redigerer gennem Wordpress,
men ikke adgang til systemfilerne bag opsætningen. For at afklare spørgsmålet om adgang til
systemfilerne, holder Gita et møde med Jette fra SQUAWS.
Det blev drøftet hvordan vi kan skabe mere indhold til hjemmesiden, og fra koordineringsgruppens
ønskeliste blev nævnt følgende punkter:




Debatforum
Tilmelding til nyhedsbreve
International fane med erfaringer

Der kan også overvejes i hvilken grad, der skal bringe nyheder omkring andre aktiviteter som ikke
direkte er relateret til branchesamarbejdet. Skal det være muligt få historier på siden omkring
anvendelse af anbefalinger?
Det har tidligere været diskuteret om det var muligt at anvende de sociale medier til at skabe
information omkring branchesamarbejdet. På den måde vil vi undgå at skulle udvikle og vedligeholde
avanceret funktioner på vores egen hjemmeside, og samtidig nå ud til en større forsamling. Der var
dog enighed om, at vi ikke kan undvære hjemmesiden til at placere anbefalinger og lave høringer. Ved
denne form har vi dog stadig brug for en person, som kan skrive og vedligeholde eksempelvis en
LinkedIn gruppe. Første konklusion var, at der skal tilknyttes en ressource til at drive
hjemmesiden/sociale medie. I sammenarbejde med denne ressource skal det afklares hvordan vi
kommer videre.
7. Aktiviteter inden for branchesamarbejdet
På baggrund af styringsdokumentet, blev der lavet en gennemgang af aktiviteterne. Poul-Erik får i
samarbejde med Sven lagt rapporten omkring landXML på hjemmesiden. Gita arbejder med en
oversigt over forbrugt økonomi i lagstruktur projektet, ser på ønskede aktiviteter for 2014. Sven får i
samarbejde med Finn Thøgersen lavet en rapport til hjemmesiden, som beskriver de erfaringer som er
gjort i projektet omkring dataindsamling fra entreprenørmaskiner 2. Rasmus får lagt folderne omkring
referencekoordinatsystemer på hjemmesiden.
8. Eventuelt
Det blev diskuteret hvordan vi opbevarer dokumenter inden for det digitale anlæg. På nuværende
tidspunkt, er det op til den enkelte uden adgang for andre. Ved anvendelse af eksempelvis dropbox
eller lignende, er datafortroligheden tvivlsom. Der blev nævnt projectwise som mulig løsning, men
dette vil give en udgift til licenser. Det overvejes hvordan dette løses, og inden for hvilken økonomi.
Kommende styregruppe møde er 4. juni 2015, og kommende koordineringsgruppemøde afholdes
ultimo maj. Rasmus laver en doodle for fastlægning af tidspunkt.
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AKTIONSLISTE

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Opgave
Lave udkast til økonomidokument
Send oversigt over ikke fordelte udgifter til Gita
Opdatere styringsdokument med beskrivelser og lægge på hjemmeside
Overveje mulige opgaver til studerende inden for det digitale anlæg
Kan vi få ressourcer vedligeholdelse af hjemmesiden/skabe nyheder
Afholde møde med SQUAWS omkring rettigheder til filer bag hjemmesiden
Upload af manglende rapport omkring faldgrupper ved LandXML
Økonomisk oversigt for delprojektet omkring lagstruktur samt budget for 15
Upload af rapport omkring dataindsamling fra entreprenørmaskiner 2
Upload af anbefaling i form af folder omkring referencekoordinatsystemer
Hvordan laver vi fildeling af vores dokumenter
Doodle og indkalde til kommende koordineringsgruppemøde

Forkortelser
SG
Styregruppen
SKJ
Svend Kold Johansen
NIE
Niels Nielsen
JAA
Jette Aagaard
AHL
Anders Høgdal Larsen
HSD
Henrik Schjøler Dahl
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Ansvar
RFJ
RFJ
RFJ
Alle
SG
GIMO
PEO
GIMO
SOL
RFJ
Alle
RFJ

deadline
15.05.15
01.05.15
15.05.15
15.05.15
04.06.15
04.06.15
15.05.15
05.05.15
15.05.15
15.05.15
15.05.15
01.05.15

KG
RFJ
PEO
GIMO
SOL
LVE
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Rasmus Fuglsang Jensen
Poul-Erik Olsen
Gita Mohshizadeh
Sven Ø. Ladefoged
Lasse Vester

