
 

 

 

 

N O T A T  
 

Invitation til Snaptunmøde 

 

”Snaptunmødet” holdes Klarskovgaard, Korsør, Lystskov 30, 4220 Kor-

sør. Tirsdag 6. november kl. 9.30 til onsdag 7. november kl. 16.00. 

 

Formål 

At skabe sammenhæng og overblik over de forskellige tiltag i de fem re-

gioner 

 

Målgruppe 

Regionale medarbejdere der arbejder med data og GIS – fortrinsvist på 

miljøområdet. Der er plads til 30 personer på mødet. 

 

Tilmelding skal ske på VJ’s hjemmeside: www.jordforurening.info  

Senest onsdag den 19. oktober 2012. Husk at angive: Navn, region og 

e-mail. 

 

Når tilmeldingsfristen er udløbet, udsendes der en deltagerliste og det en-

delige program til deltagerne. Deltagelse i mødet er gratis. Regionen be-

taler dog selv for transporten. 

 

 

Foreløbigt program 

 

6. november 

10.00-12.00 

 Velkomst og program 

 Den offentlige digitaliseringsstrategi, v. Hans Fredborg, Region 

Midtjylland 

 Det kommunale geodatasamarbejde, Jens Ole bach, KL 

 Den ny KMS strategi v. KMS (skal bekræftes) 

28-09-2012 

Sag.nr.: 12/1066 

Dokumentnr.       

Sagsbehandler 

Christian Andersen 

Tel. 35 29 81 75 

Email: Can@regioner.dk 
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Side 2 

    

 De tre ønsker – oplæg til eat&talk om hvad vi ønsker os af KMS? 

 

12.00-13.00 eat & talk (også kaldet frokost) 

 

13.00-15.00  

 Opsamling på de tre ønsker 

 DMP 

o Trin 4 businesscase (skal bekræftes) 

o B-Boringer (skal bekræftes) 

o Det ny DAI og DMP bredt (skal bekræftes) 

 

15.30 – 17.30 

 Regionsrunde 

o Økonomi 

o Organisation 

o Drift vs. udvikling 

o diverse 

 Afslutningsindlæg (skal fastlægges)  

 

7. november 

9.00-12.00  

GIS, v. Birgit Bisgaard 

 Om det regionale GIS konsortium 

 Nye GIS platforme, fordel og ulempe ved open source 

 GIS: mere end natur & miljødata 

 

12.00-13.00 frokost 

 

13.00-16.00 

 Tips og tricks 

o Bedre anvendelse af PC Jupiter, Joakim Mahrt, Region H  

o Reporting Services, HC Ries, R. Syddanmark (skal bekræf-

tes) 

o Sjællands prioriteringssystem, (skal bekræftes) 

o Økonomi system og word makroer, Tom Birk, R. Midt,  

 Opsamling og evaluering 

 


