Referat af Open Data DK bestyrelsesmøde
Deltagere: Tine Rønø Bove (Aalborg Kommune), Anne Dyrberg (Vejle Kommune), Jens Kjersgaard (Region
Midtjylland), Bo Fristed (Aarhus Kommune), Frans la Cour (Københavns Kommune), Eva Maria Knudsen
(Odense Kommune) og Birgitte Kjærgaard (Aarhus Kommune)
Referent: Birgitte Kjærgaard
Mødested: Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus
Mødetidspunkt: Den 18. maj kl. 10.00 - 14.00
1. Velkommen
2. Godkendelse af dagsorden
Kommentar til dagsorden: Det er vigtigt, at der i dagsordenen er noteret, hvilken type punkt det er, hvem
der har indsendt det og at der beslutningsoplæg med til punkterne.
Tilføjelse til punkt 2: Godkendelse af referat fra 23. februar. Ingen kommentarer. Hermed godkendt.
Tilføjelse til forretningsorden: hvis bestyrelsen ikke kommenterer på et referat indenfor 5 dage betragtes
det som godkendt og kan lægges på websitet.
3. Status på FODS, initiativ 5.1
Der var 2. partnerskabsmøde den 4. april 2017. Der blev afsat midler til værdiskabende aktiviteter i 2017,
bl.a. forløb efter Open Tourism Days, inspirationsarrangementer og challenge. Open Data DK er
projektledere på de to førstnævnte. Vi skal komme med oplæg om det inden næste partnerskabsmøde den
22. juni.
Open Data DK har lavet forslag til teknisk og faglig bistand. Udvalgte forslag skal konkretiseres inden næste
partnerskabsmøde.
Der er igangsat en analyse af efterspørgsel og markedstendenser inden for offentlige data.
Der er igangsat en erfaringsopsamling af aktiviteter vedr. åbne data. Hvad virker, hvad virker ikke?
FKDS
Der var 1. partnerskabsmøde den 3. april. Der er afsat midler til introduktionsseminarer i 2017. Open Data
DK er projektleder på dem, og skal koordinere med Gate21, da de holder datadage.
Det blev besluttet at oprette en vidensbank på g-drev, hvor materiale fra bl.a. FODS og FKDS uploades. Det
er eget ansvar at orientere sig i materialet.
Der laves i vidensbanken en oversigt over aktiviteter.
Efter hvert partnerskabsmøde skriver Bo og Birgitte en skriftlig orientering til bestyrelsen.
De korte tidsfrister påpeges i FODS.
4. Konsolidering af den tekniske platform
Der er ikke nogen teknisk brændende platform.
Der er et behov ift. overblik og eksekvering af udviklingsønsker, at holde på kompetencer, et formelt
aftalegrundlag.
Forslag: at vi prøver internt at finde en organisation, der kan og vil tage den tekniske opgave.
Beslutning: der arbejdes på at udarbejde en udviklingsplan. Hvad vil vi med platformen? Eva har lead på
den opgave.
Beslutning: at der forelægger et beslutningsgrundlag ift. varetagelse af drift og udvikling af platformen til
næste bestyrelsesmøde den 24/8. Frans har lead på den opgave.
5. Generalforsamling (orientering/drøftelse)

a. Indkomne forslag
Der er ikke nogle indkomne forslag.
b. Skal alle medlemmer have regnskabet tilsendt?
Det lægges op websitet og der henvises til det i reminder-mailen.
c. Kandidat fra Region Hovedstaden
Jens fra Region Midt taler med Bjørn fra Region Hovedstaden.
d. Drøftelse om foreslået vedtægtsændring
Man stiller ikke kun op til en bestyrelsespost, men flere forpligtelser ift. at være regional
ambassadør.
Drøftelsen om sammensætning af bestyrelsen tages med til strategiseminaret.
e. Dirigent og referent
Forslag: Frans og Birgitte
f. Tema for 2018
To forslag: Klima og beskæftigelse
6. Budget og regnskab (bilag) (drøftelse)
Taget til efterretning.
7.Erhverv - og vækst teamet (orientering) v. Anne/Eva/Jens
Der blev orienteret om drøftelserne.
8.Rollebeskrivelse (beslutning, bilag er beslutningsoplæg)
Beskrivelsen blev godkendt.
Beskrivelsen gennemgås til det årlige strategiseminar.
9.Handlingsplan for 2017 (beslutning, bilag er beslutningsoplæg)
Ansvar for 3.4 lægges hos kommunikationsteam
Frans erstattes af Teknisk ansvar
Birgitte erstattes af Sekretariat
Afholdelse af Open Tourism Days flyttes under Arrangementer
Der tilføjes en 7. målsætning om indspil i nationale strategier
10.Open Tourism Days (orientering)
Den 5.-7. maj 2017 afholdt vi tredages hackathon i samarbejde med Wonderful Copenhagen.
Der blev præsenteret 5 cases fra bl.a. VisitAalborg, VisitAarhus, Wonderful Copenhagen, VisitDenmark og
Frederiksberg Kommune. Derudover var der én deltager, der pitchede sin egen idé til et turismekoncept.
Der var 40 deltagere (80 tilmeldte). Lørdag var der otte mentorvirksomheder til stede. Det var
virksomheder med viden indenfor turisme, data, brugeradfærd, forretningsudvikling og jura.
Vindergruppen udviklede en løsning, der hedder RideCopenhagen. Den har fokus på cyklisme for turister.
På baggrund af data giver løsningen anbefalinger til turisten, der gerne vil cykle i byen. Det er f.eks. data fra
kommunen om cyklisternes adfærd, data om vejret, data om cykelbutikker.
Vinderen er inviteret til dialog hos både Wonderful Copenhagen og Kbh. Kommune.
I forhold til Open Energy Days blev der anvendt flere åbne data til Open Tourism Days. Men vi overvejer
fortsat om det kan betones endnu mere. Måske ved at starte med en data-legeplads om fredagen og
dermed have data som udgangspunkt og ikke cases.

Der foretages evaluering blandt deltagerne, mentorer og samarbejdspartnere.
11.Evt.
Energinet.dks Energidatabank: Anne var til dialogmøde hos dem 16/3. Det er relevant for os at
kigge på deres platform ift. inspiration.
Anne deltog til Workshop om stedbestemte data hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
Kan vi gøre noget ift. Loop City/Gate 21? De har evt. overvejelser om at lave egen dataplatform. Bo
kontakter Lone Kelstrup, Gate21.
Hvad gør vi rundt omkring for at få de sidste kommuner med?
Fyn: Eva har dialog med Byregion Fyn.
Vejle: Anne har holdt oplæg for økonomidirektør-foreningen
De har fælles arrangement den 8. juni 2017.
Frans har møde med Vejdirektoratet. De overvejer at udstille data og vil gerne høre vores erfaringer med
det.

