Dagsorden/ Referat af Styregruppemøde den 25/5 2020 kl. 10.00 - 11.00
Deltagere: Simon Mundus, Vordingborg, Bo Utoft, Aarhus, Pia Winther Bjergaarde,
Roskilde(referent), Mikkel Glargaard, Solrød.
Pkt
.

Emne

1:

Valg af referent +
godkendelse af referat fra
sidste styregruppemøde

2.a:

Siden sidst
- Vejledninger fra
Vordingborg/Århus

2.b:

Beslutn
ing,
status
OK

Ansvarlig

Referat

Pia

Pia er referent. Herefter følges rækkefølgen Mikkel,
Simon, Bo, Pia

OK

Styregruppen

Siden sidst
- Arbejdsgruppe: Hvad er
status for opdatering af
Flytjord?

Undersø
ges

Pia

2.c:

Siden sidst
-Planlagt sommerferie for
styregruppen

Info

Simon har sendt vejledning til OS2. Århus ved Mette vil
udarbejde vejleding med kategorier. Status:. Mette har
set på vejledningen og vil opdatere ifht. kategori.
Kommunikationsfanen skulle være integreret, men Niras
misforstod dette indledningsvist. Niras har sendt ny
faktura til OS2, hvor den post er fjernet. Arbejdsgruppen
har bedt Niras om nyt prisoversalg. Micchelle + Mette
bliver bedt om at rykke Niras for status på budget.
Bo: Oktober 2020
Simon + Mikkel+ Rasmus: 29-31
Pia: 30-33

2.d:

Siden sidst -Nyhedsbrev til
jordmodtagerne RGS, KMC
m.fl.

Undersø
ges

Bo

Mette + Micchelle + Bo har snakket sammen om en
opdateret version af nyhedsbrevet. Det er næsten klar til
afsendelse. Bo tjekker op på dette.

3.

Status på udbuddet.

Status

Styregruppen

4:

Samarbejdsmødet i
Skanderborg

Status

Styregru
ppen

6:

Næste Møde

Udbudsmaterialet er gennemgået. Referat fra mødet er
udarbejdet 15/5-20. Vores bemærkninger til
udbudsmaterialet er sendt videre til Niras 15/5.
Der er mindre mangler fx servicevindue skal opdateres
uden for normal arbejdstid. Vi afventer tilbagemelding
fra Niras. Databehandleraftalen er godkendt i Århus.
De enkelte kommuner skal selv indgå databehandler
aftale.
Nyhedsbrev til flytjordkommunerne skal udsendes når
aftalen er underskrevet.
Rasmus sender udkast til regnskab og budget 2020 ud
til resten af styregruppen mhp. at dette skal være klar til
samarbejdsmødet.
Styregruppemødet forventes afholdt medio september.
Bo kontakter Skanderborg for nærmere aftale (14/9,
16/9, 21/9).
Bo retter oprindelig udkast til dagsorden for
samarbejdsmødet og sender det i udkast til resten af
styregruppen (nyt valg af medlem til styregruppen).
Vi udarbejder nyhedsbrev som oplyser om dato for
samarbejdsmødet.
2/7 kl. 10:00 Mikkel laver dagsorden til mødet.

Sendes til Charlotte OS2

