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2017-10-03 Referat GeoDanmark Specifikationsforum

3. oktober 2017

Møde i GeoDanmark-Specfikationsforum den 3. oktober kl. 09.30-15:00
Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-04
Inviterede:
Brian Hansen Damsgaard, Fredericia Kommune
Hanne Christensen, Hillerød Kommune
Tyge Pontoppidan Jensen, Københavns kommune
Helge Nielsen, Vejdirektoratet
Inge Flensted, SKAT
Kurt Toft, SDFE
Jette Kristensen, HMN Naturgas A/S, DLF
Laurids Rolighed Larsen, NIRAS, Geoforum
Claus Sørensen, Viborg Kommune
Charlotte Malling, KL, referent
Anders Esgaard Christensen, SDFE

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referat – referat fra møde den 23. august ligger i
OneDrive
Referatet blev gennemgået.
3. Opfølgning på workshop v/Brian
Hvad fik vi ud af det?
Der var generelt en positiv stemning omkring temadagen. Godt at
få et større indblik i, hvad de andre laver. Der blev efterlyst lidt
flere dybdegående diskussioner af, hvad det mere præcist er, vi
skal samarbejde om. Hvad er snitfladerne mellem fora? Hvad har
indvirkning på, at nogen træffer en beslutning / ikke træffer en
beslutning? Forum havde gerne set, at bestyrelsen havde mødt op
med strategien tidligere på dagen (hvis det havde været muligt).
Usikkerhed omkring, om foras tanker osv. overhovedet bliver brugt
i strategiarbejdet. Mangler garanti for, at der bliver lyttet og det
tages til efterretning af bestyrelsen.
Der var ros til Lennarts styring af dagen.
4. Septimas forslag til Shape-navne v/ Kurt
Bilag i Onedrive

Der er en del fejl i det fremsendte fra Septima. Forum gennemgik
arket og rettede til. Forslaget er dermed godkendt.
5. Vejmidter v/ Brian
Fra referatet den 23. august:
Helge og Kurt skal i samarbejde udarbejde en række illustrationer,
der viser, hvad vi mener med de forskellige nye vejkategorier.
Helge og Kurt har kigget på det, men har ikke nået at udarbejde
illustrationer.
Forum besluttede, at Specifikationen skal være færdig ca. 1.
november 2017. Der afholdes et nyt møde den 19. oktober til
færdiggørelse af Specifikationen. Helge og Kurt udarbejder
illustrationer til dette møde, så de kan gennemgås og endeligt
godkendes.
Brian havde ny formulering til beskrivelse af ”anden vej”.
Tyge og Brian udarbejder tekst og billeder til beskrivelse af ”anden
vej”.
6. Rettelser/ændringer pga. gennemlæsning v/ alle
Specifikationen blev gennemgået og rettet til.
Forum diskuterede, hvor meget af specifikationen, der skal
oversættes til engelsk, så udenlandske producenter kan forstå
den. Forum indstiller til, at man vælger den billigst mulige løsning
under hensyntagen til, hvad der giver mest mening ift.
produktionen. Situationen er en anden med denne version af
specifikationen end den forrige, da der ikke er tale om
nykortlægning længere. Derfor kan vi ikke bare vælge at oversætte
de samme afsnit som tidligere. Producenten kan have brug for
flere oversatte afsnit.
Forum besluttede, at Kurt spørger SDFE, hvad der er behov for.
Derefter tager forum stilling til, om det er noget, der skal bringes til
bestyrelsen.

7. Arbejdsopgaver jf. opgave ark. Bilag ligger i OneDrive
Udsat. Det udestår stadig, at Charlotte og Brian bliver enige om en
ny model.
8. Kommende møder
Der er planlagt et nyt møde den 19. oktober, primært til at
færdiggøre punkt 6 om rettelser/ændringer i specifikationen og evt.
punkt 5 om illustrationer af vejmidter.
9. Evt.
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