Referat af møde vedr. Flytjord.dk
Dato: den 14. april 2021
Deltagere:
Charlotte Bamberg, Skanderborg
Søren Vincents, Vordingborg
Bo Utoft, Aarhus (referent)
Fraværende:
Rasmus Frey, OS2
Pkt

Emne
Valg af referent

Beslutning,
status

Ansvarlig

Referat
Bo er referent. Herefter følges rækkefølgen
Charlotte og Søren.
Søren blev budt velkommen og deltagerne
præsenterede sig selv. Styregruppen er det
øverste organ i Flytjord.dk samarbejdet.
Styregruppen afholder møder efter behov, typisk
hver halvanden måned.
Styregruppen er ansvarlig og dermed kontakt i
forhold til skift af platform mens styregruppen er
ansvarlig i forhold til de øvrige ændringer, dvs.
optimering af svartider, kvitteringsskrivelse samt
gebyropkrævning.

1

Præsentation og
introduktion til
styregruppen

2

Udvikling af Flytjord.dk
- Skift af platform
- Optimering af svartider
- Kvitteringsskrivelse
- Gebyropkrævning
- Mindre ændringer

Igang

Styregrup
pen og
faggrupp
en

3

Overblik over
omkostninger

Igang

Bo

Der var enighed om at lave en oversigt over
udgifter. Bo spørger Rasmus i forhold til placering
i OS2 regi eller alternativt på Teams.
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Samarbejde med
faggruppen

Alle
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Samarbejdsmøde den 20.
maj

Igang

Charlotte
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Eventuelt

Igang

Bo

Vi aftalte at mødes med faggruppen 2 gange om
året, ud over det årlige samarbejdsmøde. Næste
møde planlægges på samarbejdsmødet i maj.
På grund af covid19 situationen ændrer vi mødet
til et on-line møde. Dette meldes ud via en
mødeindkaldelse, Charlotte laver udkast, som
koordineres med faggruppen.
Jord.dk ønsker at blive en del af Flytjord.dk. Bo er
sammen med OS2, Rasmus ved at afklare
hvordan vi udarbejder en kontrakt, hvor
samarbejdet ikke bliver ansvarlig for datatab mv.
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Næste møde

Charlotte

Adgangen til Flytjord.dk er midlertidig åbnet for
Jord.dk frem til der er indgået en aftale.
Charlotte laver dagsorden til næste møde den 12.
maj 2021, kl. 13.30 – 14.30.
Dagsorden udsendes ca. 3 dage inden mødet.

Referat sendes til Charlotte fra OS2, som lægger på hjemmesiden.

