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1. Udpegning af repræsentanter til Specifikationsforum
Christian Willer
Baggrund
Der er i maj 2019 sket en udskiftning i Specifikationsforum, hvilket bestyrelsen
formelt skal godkende.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen
 Godkender udpegningen af to nye repræsentanter til Specifikationsforum
Beslutning
Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet.

2. GeoDanmark-data i spil
Anders Esgaard Christensen
Baggrund
GeoDanmarks bestyrelse igangsætte den 7. december en foranalyse til projektet
GeoDanmark-data i spil og herunder delprojekt 2, omhandlende tre nye
baggrundskort. Projektet er netop gennemført og prototyperne er præsenteret
for bestyrelsen og kommunerne på GeoDanmarks repræsentantskabsmøde i april
2019. Kommunerne tog godt imod prototyperne på mødet og en efterfølgende
spørgeskemaundersøgelse blandt kommuner og andre interessenter, peger
yderligere på behovet for differentierede baggrundskort.
Bestyrelsen modtager hermed en afrapportering fra projektgruppen samt
indstillinger til det videre arbejde, herunder også om delprojekt 1’s arbejde vedr.
udstilling og teknik i kortene.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen


Tager afrapporteringen fra delprojekt 2 til efterretning (bilag)



Godkender at GeoDanmark anmoder SDFE om at etablere et
implementeringsprojekt i 2019-2020 med kommunal deltagelse via en
følgegruppe fra delprojekt 1 og 2



Godkender at delprojekterne afholder en fælles workshop og afklare det videre
forløb for delprojekt 1



Godkender udgifter til udvikling og drift i 2019 og 2020 på samlet ca. 480.000 kr.



Godkender en årlig drift på ca. 80.000 kr. fra 2021 og frem

Beslutning
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Bestyrelsen godkendte indstillingspunkterne med bemærkning om, at
bestyrelsen bevilger 100.000 kr. (ud over projektbeløbet til SDFE), til kommunal
afprøvning og kvalitetssikring af udstillingen af de tre bagrundskort på
Kortforsyningen. Vurdering af performance indgår i delprojekt 1.

3. Foraernes redegørelser om arbejdet i 2018
Christian Willer
Baggrund
Det er besluttet, at bestyrelsen skriftligt modtager et sammendrag af foraernes
arbejde i 2018.
Indstilling
 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om foraernes arbejde til
efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og beder Specifikationsforum om,
at udarbejde et oplæg til, hvordan reglerne i specifikationen kan forenkles
således, at den ikke indeholder topologiske regler, som ikke anvendes i praksis.
Bestyrelsen ser et oplæg inkl. ressourcer og tidsplan for arbejdet på et møde
sidst på året.

4. Afrapportering på demonstrationsprojekter
Anders Esgaard Christensen
Baggrund
GeoDanmark har i regi af den nye strategi gennemført to
demonstrationsprojekter vedr. hhv. ruteberegning og befæstelse. Projekterne
blev præsenteret for repræsentantskabet på det årlige møde den 24. april 2019.
Bestyrelsen modtager hermed de to rapportere fra NIRAS og Septima til
orientering samt en tidsplan og proces for videre tiltag.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen
 tager orientering om demonstrationsprojekterne til efterretning
 drøfter procesplan
Beslutning
Bestyrelse tog orienteringen til efterretning og bemærker, at det skal vurderes,
hvordan arbejdet kan ses i sammenhæng med implementeringsprogrammet og ,
at bestyrelsen i forlængelse af bestyrelsesseminaret skal afklare den
fremadrettede prioritering.
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5. Status på initiativ 2.6 i implementeringsstrategien om FKG mv.
Lennart Christoffersen
Baggrund
GeoDanmark har nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger implikationerne ved
at FKG data integreres i GeoDanmark.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen
 Tager status/orientering til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at der er
stort kommunalt fokus på at projektet videreføres hurtigt og en tidsplan for det
videre arbejde forelægges bestyrelsen.

6. Svar på henvendelse fra Ud-i-naturen
Lennart Christoffersen
Baggrund
GeoDanmark har modtaget en henvendelse fra UIN i januar 2019 og
efterfølgende behandlet denne på bestyrelsen møde 5. april 2019. Formålet med
denne sag er at afgive et foreløbigt svar på henvendelse med en orientering om
den igangsatte proces i GeoDanmark.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen
 Tager orientering om status til efter retning, og
 Godkender vedlagte svarbrev til UiN.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at SDFE sender et
svarbrev på vegne af GeoDanmark. Forslag til justeret brev er vedlagt dette
referat.

7. Udstilling af GeoDanmark-data i version 6.0 på Datafordeleren
Anders Esgaard Christensen
Baggrund
Kommunerne har gennem længere tid ønsket, at kunne hente de nyeste
GeoDanmark-data i version 6.0 på datafordeleren via fildownload. På
repræsentantskabsmødet 2019 blev medlemmerne stillet i udsigt, at disse data
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ville bliver tilgængelige som fildownload inden udgangen af maj 2019. Der har
været arbejdet hårdt på at få data klar til download.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen
 tager orientering til efterretning
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at behovet
for udstilling af historiske GeoDanmark-data afdækkes.

8. Status på uddannelse i GeoDK
Lennart Christoffersen
Baggrund
Bestyrelsen fremlagde på RM19 et budget med 0,5 mio. kr. til uddannelse og
undervisning af brugere i GeoDK.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen
 Tager status på afholdt uddannelse til efterretning.
 Godkender at sekretariatet arbejder videre med de igangsatte aktiviteter med
planlægning og gennemførelse af uddannelse som beskrevet i sagen.
Beslutning
Bestyrelse godkendte indstillingspunkterne med bemærkning om, at så mange
kommuner, som muligt, skal kunne deltage uden egenbetaling. Som udgangspunkt
er der en grænse på 2 deltagere pr. kommune med mindre der er ledige pladser.

9. Evaluering af repræsentantskabsmødet 2019
Anders Esgaard Christensen
Baggrund
Repræsentantskabsmødet den 24. april 2019 evalueres, så erfaringerne og
ønsker fra medlemmer kan indgå i planlægningen af næste års
repræsentantskabsmøde 2020.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen
 Tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning.

6

GeoDanmarks bestyrelse | skriftlig procedure juni 2019

7

