
Referat Generalforsamling i Data Science Faggruppen, Forbundet Kultur og 

Informations faggruppe for Data Librarianship. 

Afholdt 16. marts 2021, 17:00-18:15 på Zoom 

 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår. 

4) Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent. 

5) Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning. 

6) Valg af bestyrelse. 

7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

8) Valg af stemmeudvalg. 

Forkvinden bød velkommen og orienterede om Zoom-housekeeping, hvorefter hun faciliterede en 

introduktionsrunde blandt generalforsamlingens deltagere. 

 

1 Valg af dirigent og referent 

Kasper Bøgh Pedersen blev valgt som dirigent. 

Lorna Wildgaard blev valgt som referent. 

Diregenten konstaterrede, at trods mindre overskridelser af fristerne, så kan generalforsamlingen godt 

betragtes som lovligt indkaldt. Han opfordrede til at sikre at frister for indkaldelse, samt udsendelse af 

regnskab overholdes inden næste generalforsamling. 

Dirigenten gennemgik regler for stemmeret og afstemninger. 

 

2 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Forkvinden fremlagde kort faggruppens arrangementer og samarbejder i 2019-2020. Arrangementer i Git, 

Unix, API’er og R fremhæves. Samarbejder og repræsentations formidlingsaktiviteter beskrives, herunder et 

faglig netværksseminaret den 12. juni 2019 med CEVEA. 

Beretning for Data Science Faggruppen  perioden 2019-2021  

Hold nu op en periode vi har været igennem. I skrivende stund kan man - vel lidt forsigtigt - begynde at se 

frem mod at landet åbner igen, at noget af virkeligheden som vi kendte den  vender tilbage og ikke mindst, 



at sociale events, faglige event, bestyrelsesarbejde og måske  allervigtigt - normalitet i vores daglige 

arbejde - bliver genetableret.  

Det har været et langt år, som samtidig er gået ultra hurtigt. Og vi må nok erkende, at også  frivilligt 

bestyrelsesarbejde har været udfordret. Men samtidig har læringskurven omkring  “online arbejde betydet” 

at vi nok alle har fået nye kompetencer hurtigere end vi ellers ville  have fået - af ren og skær 

nødvendighed.   

ALLE har siddet i “hjemmekontoret” og bare lagt nye kompetencer til CV´et - mens det ene  Zoom og Teams 

møde efter det andet er blevet afviklet. Og hold op, DET HAR NOGEN  GANGE KRÆVET SIN KVINDE/MAND 

samtidig med, at man har mærket energien sive ud  af kroppen – så det at yde den ekstra indsats på 

opgaver indenfor “extra curricula” som dette  faggruppearbejde jo netop er, har bare ikke altid haft første 

prioritet.   

Dette er absolut ingen undskyldning fra vores side, men blot en nøgtern konstatering.  

Vi satser på, at næste bestyrelsesperiode bliver mere normal, i hvert fald vil DS  Faggruppens bestyrelse 

love at finde fornyet energi og få planlagt en række arrangementer,  også gerne i samarbejde med andre 

aktører i Forbundet Kultur & information.  

For behovet for at forstå og arbejde med DATA er ikke blevet mindre. I disse Covid tider  bombarderes vi 

også hver dag med statistikker, nye smittetal, skønne kurver, ‘data i relation  til andet data’ - … derfor skal 

og bør man kunne forstå DATA - og det er jo netop den  kompetence og det behov, vi som DS Faggruppe er 

opstået ud af. At få nye kompetencer og  viden om data - fra metadata til forsknings- og virksomhedsdata. 

Der er fortsat behov for at  vi sammen lærer, at vi inspireres af oplæg og får indsigt i de nye kompetencer, 

som er stadig  mere relevante for at vi udføre vores jobs. Vi har vel behov for at føle vi er “data literate”!!  

Vores faggruppe har eksisteret siden marts 2017, vi mener stadig der er stort behov for  vores eksistens, 

men vi har også brug for jeres input og aktive deltagelse. På grund af  ’stilhed og COVID ensomhed’ har vi 

netop manglet dette især i år.  

Men COVID19 året har netop tydeliggjort, at der stadig er et behov for kurser,  kompetencevedligehold 

samt (efter)uddannelser som både bibliotekarer og biblioteks  kolleger kan få adgang til.   

‘Lockdown og manglende rejsemuligheder’ har heldigvis medført, at mange konferencer,  kurser og 

webinar (forløb) er blevet gjort gratis, hvilket har betydet at mange flere har fået  mulighed for at deltage - 

også i noget, man kun (måske) var perifært, fagligt interesseret i.  Og skulle man give lidt af sin fritid, så 

skulle det være det værd.   

At der lige pludselig opstod mulighed for at deltage online i ”konferencer & workshops”, som  man under 

normale forhold IKKE ville have haft mulighed for at deltage i har måske været et  af de store plusser ved 

hele arbejdssituationen i det forgangne år, synes formanden. Jeg  håber flere end mig/os har set 

mulighederne…  

Set med de øjne har indeværende periode måske endda medført, at rigtig mange er blevet  

kompetenceløftet digitalt. Vi har som sagt lært at håndtere Zoom, MS Teams, Skype for  

business, Google Meet, GotoWebinars og lignende online platforme, samt eksperimenteret  med ”online 

interaktion og dialog” i værktøjer som Miro, Jamboard, Limnu – og anvendt  interne dialog systemer og LMS 

systemer, CMS systemer, Google Drive/Docs, Sharepoint,  MS TEAMS til undervisning, formidling, møder 

med brugerne og ikke mindst møder – masser af møder med kollegerne. Det er nogle kompetencer, vi var 



nødt til at få – her og nu  – og måske er vi ikke helt i mål med det hele, men det er igen noget vi kan tage 

med os, når  ”verden vender tilbage” – for mon ikke den digitale arbejdsgang vil fortsætte i én eller anden  

form.  

Energien i Data Science faggruppens bestyrelsesarbejde har desværre også været lidt  udfordret i denne 

periode. Ud over masser af opgaver på ‘almindelige jobs’, så har der været  både sygdom, jobskifter, 

videreuddannelser mv blandt vores lille bestyrelse som har gjort, at  netop den sparsomme fritid vi normalt 

bruger på arbejdet ikke har været tilstede. Det til  trods, så holder vi kontakt og afholder 3-4 møder årligt, 

og det er formandens klare  opfattelse, at der stadig er god energi og drive i bestyrelsen, og at vi gerne vil 

yde en ekstra  indsats i den kommende periode, og igen facilitere og etablere en ny række ”learning by  

doing workshops”, samt faglige oplæg, som vi mener vil være til gavn for videndeling og læring for alle 

vores medlemmer. Igen – input fra jer er velkomne.  

Vi har slet ikke kastet håndklædet i ringen, men har som resten af verden måtte konstatere,  at denne 

bestyrelsesperiode er kommet til at lide under COVID lockdown. At arbejde  hjemmefra har haft en 

indflydelse på det frivillige arbejde, trist at sige, men et faktum. Dette  er - igen - absolut ikke en 

undskyldning fra vores side, blot en ærlig konstatering. For vi har  masser af ideer og vi forventer at få 

planlagt mange flere arrangementer i den kommende  periode. Det er et løfte.  

Tilbageblik på, hvad vi har nået.  

Bestyrelsen startede ellers fint op kort efter sidste Generalforsamling i marts 2019 med både  fagligt og 

socialt sommermøde hos formanden, hvor ideer og planer blev linet op, samtidig  med at bestyrelsen så 

hinanden i øjnene og meldte ind, hvad vi mente skulle være fokus for  arbejdet. Vi fik planlagt nogle ideer 

til medlemsmøder og drøftet, hvordan vi kunne få mere  dialog med jer, som medlemmer.  

Allerede i august 2019 skulle Hazel og Jeannette deltage i Next Library konferencen på  Dokk1 

(http://www.nextlibrary.net/all-about-next-library-2019). Bestyrelsen var blevet  opfordret af Forbundet 

Kultur og Information til at deltage, og vi havde indsendt et ‘paper’,  som faktisk var blevet accepteret.  

Hazel (og Jeannette) holdt oplæg med titlen ”How to get hold of social media buzz” – grappling twitter data 

and visualize by simple steps and tools”. Det var som en del af nogle  såkaldte ‘Ignite Talks’ – under 

TEMAET: Civic Media og Data Democracy. Hazel var skide  god, og efterfølgende blev alle speakers fra 

diverse ‘talks’ placeret i et cafeområde for at  mødes med andre interesserede og ikke mindst formidle 

arbejdet. Data Science  Faggruppens tanker om at tiltrække flere medlemmer og aktive fra bibliotekerne 

var  naturligvis på vores dagsorden.  

En del kom forbi os, og interessen for at arbejde med data kompetencer i ‘biblioteks-settings’  er helt klart 

til stede. Og blot at italesætte, at vi FAKTISK arbejder med data hver dag – også  i formidlingen, er jo super 

relevant. Og det var netop formålet med, at Hazel og Jeannette  deltog i denne konference.   

Vi fik netværket en del undervejs, og faktisk oplevet en fantastisk interessant og  veltilrettelagt konference, 

med deltagere fra hele verden. Og så kan det godt være at Next  Library har folkebiblioteker som primære 

målgruppe, men både Hazel og Jeannette (fra  

forskningsbiblioteks-sektoren) blev blown away over alle de mange faglige oplæg og  initiativer, som blev 

præsenteret på konferencen. Det var alt fra arbejde med lokal data i  Holland, til AI og VR fra Finland til 

Data Democracy og etik i Danmark. Der var så mange  spændende initiativer og ideer, som blev 

præsenteret, at vi faktisk ikke kunne nå rundt til  dem alle, til trods for vi delte os op en gang imellem.  

http://www.nextlibrary.net/all-about-next-library-2019


Fokus på konferencen var netop Data Democracy og inddragelse af borgernes data og  herunder Data 

Literacy, som vi kalder det i forskningsbibliotekerne. Og vi forsøgte netop via  den såkaldte ‘Ignite talk’ at 

sætte lidt fokus på det arbejde, som forsknings- og  universitetsbibliotekerne (bibliotekarer og andre 

biblioteksansatte) er ved at starte op når det  handler service, undervisning og support til håndtering og 

adgang til Data. Data Science  Faggruppen er muligvis startet som en ide i forskning- og 

universitetsbibliotekerne, men  formålet med faggrupperne er at få netværket og viden delt på tværs af 

vores  organisatoriske tilhørsforhold, og vores deltagelse i Next Library var første skridt på vejen til  at 

”bejle til kolleger” på tværs af hele det danske biblioteksvæsen.  

Og i den forbindelse vil jeg faktisk rette jeres opmærksomhed på et fantastisk projekt som  DOKK1 var 

projektleder på, og hvor Jeannette dels havde et oplæg for, men også var  inviteret indenfor som en del af 

en styregruppen - se selv mere her   

https://datademocracy.dk/.  

Vi ser frem til at mødes med andre på tværs af sektoren, når muligheden byder sig – også  og måske især, 

når forbundet Kultur og Information indkalder til deres halvårlige møder i  Fag- og ansættelsesgrupperne, 

samt når vi mødes til KI Landsmøder, Webinarer og faglige  konferencer. Data Science Faggruppen er så 

absolut ikke forbeholdt medlemmer fra  forskningsbibliotekerne, så jo flere der bidrager fra andre dele af 

vores fag - jo bedre.  Kom frisk. Vi er klar på en snak om eventuelle ideer og samarbejder.  

Arrangementer som er afholdt for medlemmerne.  

Selvom beretningen starter lidt beklagende med mangle på energi og ikke … sket så meget,  så har vi faktisk 

leveret.  

Første arrangement som blev afholdt var et par måneder efter sidste generalforsamling - hvor en mere 

avanceret UNIX SHELL - del 2 blev afviklet. Bestyrelsens egen ekspert,  Nikolaj Winther fra DBC forestod 

arrangementet, en aften i maj 2019, og der var få tilmeldte,  og desværre endte vi blot med at Nikolaj, 

Hazel og Jeannette havde en UNIX fest.  

Vi er sikre på at man vil kunne få Nikolaj til at gentage seancen, men ellers kan dem som  tænker .. ØV, det 

havde jeg sku overset.. – blot kigge nærmere på Library Carpentry´s  Lesson om netop UNIX Shell - 

https://librarycarpentry.org/lc-shell/.  

API - hvad er det?  

Det næste arrangement var så om API foranlediget af et par gode kolleger fra  

forskningsbiblioteksverdenen. Det foregik en kold december aften i 2019 i Akademikerhuset  - en hverdag 

efter arbejde. Der var ca 16-18 personer tilmeldt, og alle fik vist en god aften,  med masser af inspiration og 

introduktion til, hvad API’er og kan, samt set eksempler på,  hvordan man arbejder med dem, aktivt. Set fra 

- igen - forskningsbibliotekernes vinkel.  Asger Juel Hansen og Marianne Gauffriau forestod arrangementet - 

med lidt input fra  Jeannette og Hazel, som faktisk havde - qua deres aktive deltagelse i et Open Science 

Data  kursus på (INF/IVA) havde gennemgået nogle opgaver med SMKs open API data. Derfor  

blev arrangementet både lidt ny læring, indsigt og videndeling.   

Til jer som ikke kunne deltage, så kan vi dele Asgers Github site - inkl lidt af materialet fra  dagen 

https://github.com/enemydown-dk/BF_API til inspiration.  

Hjemmeside og Github.  

https://datademocracy.dk/


Og nu til ‘bestyrelsens hovedpine’ - VORES MANGLENDE hjemmeside. Faktisk handlede  næste 

arrangement - og det første arrangement i januar 2020 - inden verden lukkede ned,  om netop at få jer, 

medlemmer til at bidrage til at få en åben GITHUB REPO hjemmeside til  glæde for alle medlemmer i Data 

Science Faggruppen i luften. Vores ide med at anvende  GitHub synes vi stadig er genial, men det kræver 

lidt.  

Ved sidste generalforsamling fik bestyrelsen input til, at det ikke altid er lige let at finde  energien til 

arrangementer efter fyraften, så bestyrelsen havde tænkt nyt og afsat en  weekend (medio januar 2020) til 

konkret drøftelser om indhold til hjemmeside, opgaver,  form/layout mv. Ca. 6-7 dukkede op, mange fra 

bestyrelsen allerede, samt et par udefra og  en herligrt underviser, Max Odsbjerg Pedersen fra AU Library i 

Århus. Han var vores  facilitator.  

Man kan sige vi brugte timerne fornuftigt, vi lærte lidt mere om at sætte en ‘organisation op i  Github og 

knytte indhold til en potentiel hjemmeside’ - men efter endt iver og god energi i  denne weekend, så kom 

hverdagen igen og overmandede os, og hjemmesiden er i  skrivende stund ‘undervejs, skubbet foran os – 

og derfor stadig ikke helt klar til ’launch’,  SUK !!! … Men mon ikke der er lys forude!!!  

https://jeannettee.github.io/datasciencefaggruppen/  

R-Studio via ZOOM i efteråret  

30. September 2020 var der nyt arrangement fra Data Science faggruppens side. En lang  periode med 

email drøftelser, skal / skal ikke, kan / kan ikke - så tog vi endelig en hurtig  beslutning og inviterede til 

“online træning via ZOOM” med fokus på et konkret værktøj,  RStudio.  

Igen - stor tak til Max fra AUL, for at føre de ca. 8-9 deltagere igennem funktioner i dette  værktøj. Alle kan 

jo blot gå i gang, se et par videoer - men nogen gange er det rart at blive  guidet igennem - til en start. 

Skulle nogen have lyst til eksperimentere på egen hånd, så kan  man oprette en konto via sitet 

https://rstudio.cloud og som Max sagde, man behover blot et  par dataset og så lidt kort introduktion, så 

kan man komme igang :)  

Og skulle man have lyst til selv at komme i gang med lidt RSTUDIO, så kan vi igen anbefale  at kigge 

nærmere på de gratis ’lessons’ fra The Carpentries, bl.a. har Data Carpentry en fin  introduktion som ligner 

det, som Max præsenterede for os - https://swcarpentry.github.io/r novice-gapminder/01-rstudio-

intro/index.html  

Konklusion på arrangementerne.  

Bestyrelsen landede trods COVID fatigue til slut - alligevel med at få etableret 4 reelle gå  hjem 

arrangementer i indeværende periode, og vi tænker at den kommende periode nok  også vil bestå af nogle 

online undervisning, oplæg og introduktioner, samt forhåbentlig et par  hvor vi også kan mødes fysisk og 

dele et par øl, sodavand og en omgang mad, mens vi  netværker og lærer sammen.  

Ideer fra bestyrelsen ligenu til 2021-2022.  

· Data Governance [ Mikael Elbæk arbejder i det private og vil videndele ] · Meet up med studerende om 

netop arbejdet med DATA og forventninger til arbejdslivet · Hvordan arbejder et stort centralbibliotek med 

data [ kollega fra Roskilde Centralbibliotek ] · Library Carpentry / Carpentry moduler [ hands-on training & 

DK certificerede undervisere ] · Python introduction [ kommende Webinar til November m Kultur og 

Information – 4/11 ] · ….  

https://jeannettee.github.io/datasciencefaggruppen/


Afrunding.  

Jeg begyndte beretningen med…   

Hold nu op for en periode vi har været igennem!!!!  

Og hvor ville denne start på en beretning have været pragtfuld, hvis vi som bestyrelse kunne  bevise, at vi 

havde leveret på alle ønskelige parametre. Men vi har faktisk nået en del, så vi  er ikke triste, men vores 

ambitioner er jo større end som så.   

Vi ønsker at der skal være aktivitet til gavn for medlemmerne i Data Science Faggruppen. Vi  ønsker at alle 

medlemmer får mulighed for at deltage i masser af gode, faglige oplæg og at I  kan mødes, netværke og 

udveksle erfaringer, evt. finde en ukendt kollega, som man kan sparre mere med og dele viden med. Men 

seneste år har været en udfordring. 

Bestyrelsen vil blot til slut konstatere, at lige som resten af verden, har vores daglige  arbejdsopgaver 

krævet en masse ekstra energi. Vi har alle oplevet at undervisning, projekter  mv har skulle ændres og 

omlægges, hvilket har haft stor betydning for trivsel, energi og  effektivitet. Men vi vender stærkt tilbage – 

både med enkelte webinars, men forhåbentlig  også snart med mulighed for fysiske møder og ”peer to peer 

læring”.  

Vi tror stadig på, at der er et behov for at få fingrene dybere i DATA, der er behov for, at vi  mødes og 

udveksler erfaringer, der er behov for at ”dem som ved noget deler ud af deres  viden til os andre”. Og 

DATA SCIENCE for bibliotekarer er netop et meget bredt felt, så  derfor, har I som medlemmer ideer til 

noget, som I har lyst til at arrangere – for og sammen  med Data Science faggruppen – så er der faktisk 

plads til det også. Vi hører gerne fra jer. I  kan skrive til den nuværende bestyrelse eller formanden med jers 

ideer til eventuelle  fremtidige oplæg. (https://kulturoginformation.dk/kalender-og-

netvaerk/faggrupper/data science-faggruppen)  

Vel mødt til ONLINE General forsamling d. 16. Marts - tilmelding kan se via  

https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender/221059 - HUSK OGSÅ  SPÆNDENDE 

MEDLEMSMØDE efterfølgende..  

De bedste hilsner fra,   

Mikael, Nikolaj, Lorna, Hazel og Jeannette ( og Nikoline som er vores HB kontaktperson Den mundtlige og 

skriftlige beretning godkendes. 

 

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet 

Deltagerne blev sendt i breakout-rooms: Ideer til faggruppens arbejde i næste periode 

I den kommende periode bedes medlemmer om at bidrage med ideer til hvordan faggruppen kan 

samarbejde og hvilke form for arrangementer burde prioriteres. Forslag til fremtidige arrangementer 

drøftes i break-out groups. Den samfundspolitisk, herunder vores digitale kompetencer fremhæves som 

vigtig, se næste punkt hvor generalforsamlingen midlertidigt suspenderes. 

https://docs.google.com/document/d/1fJ85sWn9fijqYlKReLKuj2gvCnH0ikcgVK-1-ATEMJE/edit?usp=sharing 

Generalforsamlingen blev genoptaget efter 15 minutter. 

https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender/221059
https://docs.google.com/document/d/1fJ85sWn9fijqYlKReLKuj2gvCnH0ikcgVK-1-ATEMJE/edit?usp=sharing


3 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår 

Regnskabet blev fremlagt af kassere Hazel Engelsmann.  

Pengene bliver brugt på general forsamlinger, medlemsmøder og repræsentations og outreach aktiviteter. 

En del penge er blevet brugt på oplægsholdere. Indtægter omfatter grundtilskud og kontingent, som giver 

en overskud af 72150 for perioden 2019-2020. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for kommende kalenderår med 

forslag til kontingent 

Budgettet for det kommende kalenderår blev gennemgået. Kontingent fastholdes i den kommende 

periode. 

Budgettet blev godkendt. 

 

5 Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning 

Der vat ikke indkommet forslag. 

 

6 Valg af bestyrelse 

Dirigenten forklarede regler for opstilling og stemmeafgivelse. 

Lorna Wildgaard ønskede ikke at genopstille. Alle øvrige medlemmer genopstillede.  

Efter skriftlig afstemning består Faggruppens nye bestyrelse af:  

 Alina Stoicescu 

 Dicte Madsen (Interessemedlem) 

 Hazel Engelsmann 

 Jeannette Ekstrøm  

 Mikael Elbæk 

 Nikolaj Winther 
 

Med 6 opstillede er der ingen suppleanter til bestyrelsen. 

 

7 Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant 

Faggruppens to revisorer genvalgtes: 

Kasper Bøgh Pedersen 

Nikoline Dohm Lauridsen 



Rie Karen Marie Iversen blev valgt som revisorsuppleant. 

 

8 Valg af stemmeudvalg 

Da der ikke var ønske om urafstemning til bestyrelsen, bortfaldt punktet. 

 

9 Evt. 

Intet til dette punkt. 


