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Referat fra møde # 2 i TING Council 15.marts 2012, Aarhus 
 
Til stede: Nicolai Dupont Heidemann (NDH), Mats Hernwall (MH), Bo Fristed (BF)., Rasmus Luckow-Nielsen (RL), via 
Skype, Gitte Barlach (GB), referent 

 
Afbud fra:  Bo Weymann (BW) og Jens Steen Andersen (JSA) 
 
Indkaldt: Niels Schmidt Petersen (NSP), under pkt. 9 
 
 

Dagsorden: 
 

1. DDB og TING 
2. Orientering om ding2tal projektet 
3. Status på overdragelse af ding 2 
4. Status på test setup 
5. Hvad er ding 2 Core? 
6. ding code guidelines 
7. Nyt udviklernetværk 
8. Koordinering mellem mobile projekter - Mobile.TING og BAAPs 
9. TING og DDBs årsmøde 
10. Evt.  

 
 

Referat 
 

1. DDB og TING 
BF: 
Det er dejligt at TING er tænkt så meget ind i rapporten om DDB. Hvis bortses fra indkøbsdelen ser DDB ud til at blive 
det TING-bibliotekerne allerede har i dag, men i konsolideret og mere struktureret form. Tilsvarende ses det tydeligt, at 
der vurderes behov for mere styring. Det siger sig selv, at så længe TING har været et frivilligt initiativ, har den 
nuværende ”styreform” været fint. Men det er også helt naturligt, at der skal tænkes en anden governance, nu hvor 
der skal etableres en national løsning, hvor TING bliver en hjørnesten. Vi vil arbejde for, at TING stadig kan fungere som 
et community, drevet af dem der deltager, har interesse og energi i opgaven, og at selve styringen bliver placeret 
eksterne/perifert i relation til TING. Vi vil også arbejde for, at nogle af de kerneopgaver, der i dag udføres på vegne af 
fællesskabet, kan blive finansieret af DDB. 
 
NDH: Ligger der nogle bindinger i den model der gør vi skal lave om på vores governance? Vi får måske det bedste fra 
begge verdener. Men det kan få konsekvenser. 
 
MH: Brug Drupal Association som eksempel. De ejer alt, men de styrer ikke noget. DDB kan via pengene styre, hvad 
det er man ønsker.  

 
NDH: Der skal være en ret klar definition af opgaver. Men det er vigtigt at bevare den dynamik, der er i gang og vokser 
lige nu. Hvis der lægges for meget struktur ind over dræbes den dynamik.  

 
MH: Brønden og kontrakten her er en anden ting.  
 
BF: Vi skal have afklaret om TING skal være en juridisk enhed, eller om enkeltpersoner kan være kontraktholdere med 
DDB. Opgave: BF  

 
2. Orientering om ding2tal projektet 
BF: ding2tal er en ny distribution oven på den kildekode, vi har fået. ding2tal-projektet vil: 
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- migrere moduler fra ding 1 til ding 2 
- udvikle ny funktionalitet til ding 2 
- udvikle et migreringsscript  
- udvikle en distribution ( One-click intall). En understøttelse af at få lavet et nyt site 
- udvikle et nyt basis theme 
 
En række kommuner er gået sammen om projektet: Kolding, KKB, Odense, Århus, Sønderborg og Vejle. BetaH-bibl. 
(Horsens, Silkeborg, Randers, Viborg, Herning) går formentligt også med – vi er i dialog. 

De deltagende biblioteker bidrager med finansiering. Projektet organiserer sig med en smal Styregruppe, og en  
projektgruppe, der bestiller opgaverne hos udviklerne i projektet, der i den  sammenhæng agerer 
udfører/leverandører. Opgaverne i ding2tal-projektet deles op i work packages, der udbydes. Koordinering og 
projektledelse foregår i Aarhus.  

DDB indeholder en mulighed for at stille et CMS til rådighed. Det har vi en formodning om kunne blive ding2tal. Men 
det er først når DDB er etableret, det afklares endeligt. Vi skal sørge for at dimensionere produktet, så det kan rette sig 
imod små, mellemstore og store biblioteker, idet det eksplicit er nævnt som en forudsætning. 

Status i projektet lige nu: Vi mangler den endelige tilslutning fra BetaH-bibliotekerne. Forinden skal præmisserne der 
blev fremlagt på opstartsmødet i Odense beskrives, hvorefter BetaH beslutter sig endeligt. 

 

3. Status på overdragelse af ding 2 
BF: ding2-koden er nu overdraget til TING Comunity og core team har formelt overtaget ejerskabet / maintainence. Vi 
har lidt dialog omkring kildekoden og dokumentationen. Vi har koden, den er overdraget til ding / TING community og 
er dermed TING Communitys ansvar. Der, hvor der skal laves noget dokumentation, må den laves. DBC må også have et 
behov for at det udviklede dokumenteres.  
 
MH: Enig, og vi er nødt til at koordinere; Code Guidelines er udarbejdet efter ding2 koden er udviklet, og de udviklere, 
der har lavet ding 2 har ikke en officiel / fælles code standard, der er fulgt.  

Council drøftede herefter hvordan udarbejdelse af dokumentation kan gribes an og hvad der skal til for at få overblik 
over opgavens omfang, så der kan findes en finansiering. Der er mellem 50 og 100 core modules, så det kan være 
omfattende opgave. Vi må starte med at skabe et overblik og et ”Good enough niveau”. Der er først og fremmest 
behov for dokumentation af den overordnede tilgang, så man ved hvor man skal kigge/starte. Der skal skabes en 
overordnet arkitekturtegning. Reload tilbyder at tage lead på opgaven.  

Konklusion:  
- Council skriver til Reload (Kasper G.), og beder dem om at komme med et oplæg til, hvad de mener, der skal 
dokumenteres; oplægget kvalificeres af Core Team. Endvidere beder Council Reload (Kasper G.) om at udarbejde en 
overordnet teknisk beskrivelse af ding 2.  

- Ideelt set bude ding 2 følge Code Guidelines m.h.t. dokumentation; men Code Guidelines er lavet efter ding2 koden 
er skrevet; vi må derfor starte med et ”good enough”-niveau 

- når opgavens omfang kendes, tager Council stilling til finansiering 
 

4. Status på test - / sandkassesetup 

Baggrund: Nye leverandører der har lyst til at lave noget i TING skal kunne haveadgang til et test setup. DBC er i gang 
med at lave et sandkassemiljø med testdata fra Brønden. DBC har deltaget i et møde i ding.Teamet og fået ønsker og 
idéer med herfra. 

GB / BF: Axiell har tilbudt at vi kan få adgang til deres test-api. Dermed kan vi også få testdata fra bibliotekssystemet. 

Konklusion:  
- MH spørger BW om hvor langt DBC er nået med sandkassemiljøet 
- BF følger op på Axiells tilkendegivelse af, at de gerne vil stille deres test-api tilrådighed 
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5. Hvad er ding 2 Core? 

GB: Core transitions team (Rolf Madsen (DBC), Jesper Kristensen (ITK), Kasper Garnæs (Reload) og Gitte Barlach (ITK) 
har med udgangspunkt i  ding2koden DBC har lagt ud som Open Source, lavet et forslag til, hvad ding 2 Core består af. 
Transitions.team har kategoriseret koden efter 4 kategorier: “Core default”, “Core optional”, “Standard Drupal + 
contrib” og “Alt andet”. I oplægget foreslår transitionsteam at den nye ding core består af disse kategorier: Core 
default, Core optional  samt Standard Drupal + contrib 

Ding.team har drøftet oplægget på sidste møde (14.3.12) og der var enighed om, at teamet kan tilslutte sig oplægget. 
Der var konsensus omkring det.  

Der var forslag om at Core Team også skulle tage ansvar for tillægsmoduler, men det blev besluttet at holde denne 
type moduler udenfor Core.  

MH: det er vigtigt at være tydelige med, at ting i Core, er ting i Core, og det er op til den enkelte at levere ind til det og 
være tydelige på, at det findes der. 

Konklusion:  
Council tager ding.teamets afgørelse til efterretning. 

 
6. ding code guidelines 

Core.Team har Core Team har udarbejdet oplæg / draft til Code Guidelines, der beskriver best practice, når man ønsker 
at bidrage og udvikle kode til ding-projektet. Formålet er at sikre en stærk og stabil core, og de bedst mulige 
betingelser for at dele moduler mellem ding sites. Core.Team har publiceret  oplægget / draftet på ting.dk for at 
indhente kommentarer, og vil senere gå kommentarerne igennem og tilrette oplægget inden det publiceres på ting.dk 

Code Guidelines er udarbejdet med henblik på ding 2, men efter ding 2 er lavet. Visse dele af Code Guidelines kan også 
gælde ding 1. Core Team vil rette oplægget, så det er tydeligt hvornår det retter sig mod 1 og/eller 2.  

MH: det er en god start.  Det er et levende dokument, der kan tilrettes senere, hvis der er behov. Lad os få det 
publiceret. 

Konklusion: 
Council tager oplægget fra Core.Team  til efterretning.  

 

7. Nyt udviklernetværk 

BF: Aarhus har med støtte fra DBC og Reload taget initiativ til at lave en udviklerdag. Baggrunden for initiativet er, at 
udviklerkredsen i ting efterhånden er blevet så meget større siden TING startede for nogle år siden, og flere er relativt 
nye. Formålet med dagen er erfaringsudveksling og netværksdannelse. Vi vil etablere et TING udvikler netværk. 
Betingelse for at kunne deltage i dagen er, at man kan skrive og forstå kode.  Målgruppen er ikke udviklingschefer og 
projektledere. 

GB: af hensyn til lokalebooking er der sendt en Doodle ud til en række udviklere, leverandører og oplægsholdere for ar 
afklare hvilken dato, der kunne passe bedst. Dagsorden / program for dagen er knapt nok færdig, Mats har godkendt 
den, men der er stadig lidt drøftelser med Brønd Teamet om deres oplæg.  Den endelige invitation er meget snart klar 
til udsendelse/publicering. 

MH: Dagsordenen er først lige blevet færdig, men lad os få den, vi har, ud her og nu. 

BF.:  Invitationen skal ud i en fart. Sørg for at skrive, at det kun er for dem, der kan kode og man bliver testet ved 
indgangen  

RL: Det er en god ting. Vi behøver måske ikke så mange talks. Udviklerne skal bare have lov til at snakke sammen. Det 
skal der være tid til i programmet. Eller at core teamet kan hjælpe med konkrete problemer. Jeg tror det er vigtigt at 

http://ting.dk/blog/oplaeg-til-ding-code-guidelines
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udviklernetværket efter denne dag bliver selvorganiserende. Mange af dem ved, hvad der tales om. 

NDH: Det er godt at samle udviklingsdrøftelser ét sted, i ét netværk. 

Council drøftede herefter, hvordan snitfladen skulle være mellem TING udviklernetværket og den arkitekturgruppe, Bo 
W. har foreslået, samt behovet for at få et overblik over den arkitektur, vi har i TING p.t. som afsæt for en eventuel 
arkitekturdrøftelse fremadrettet. Der er behov for at få en tegning, der beskriver den nuværende arkitektur. En 
kommende arkitekturgruppe kunne f.eks. være en del af udviklernetværket. Der var enighed om, at der er bedre 
baggrund for at vurdere, om der er behov for en separat arkitekturgruppe, når udviklernetværket har været i gang et 
stykke tid.  
 
Konklusion: 
- Indbydelsen til TING udviklerdag publiceres hurtigst muligt på ting.dk  
- Der er behov for en konkret tegning, der viser alle elementer og services i Ting. Tegningen kan også bruges på DBs 
Årsmøde 
- Vi afventer etablering af udviklernetværket, inden vi går videre med en evt. arkitekturgruppe 

 

8. Koordinering mellem mobile projekter - Mobile.TING og BAAPs 
 
BF: Vi har det projekt, der hedder BAAPs – Bibioteks Apps. Det går ud på at vi har en native KKB- app, der er tænkt ind i 
en ansøgning. Kildekoden er frikøbt. I BAAPs vil vi lave en model der gør, at alle biblioteker, der vil have den app, 
projektet udvikler, kan få den, men på den måde, at der kun er én app, men med forskelligt visuelt udseende. Projektet 
har søgt og fået penge fra Kulturstyrelsen. Med henblik på at koordinere de forskellige initiativer på app-området og på 
opfordring fra Kulturstyrelsen, blev der afholdt et møde i Århus d. 13.3.12, som endte ud med at vi blev enige om, at 
den dialog, der er omkring app-udviklingen, lægger vi ind i TING Mobile.team. 
 
NDH: blev opgaven præciseret? 
 
BF: Det er kommunikationen om de forskellige app-projekter der skal samles på mobil.teamets site. Hvert projekt skal 
skrive lidt om sig selv inde på ting.dk 
 
NDH: så det er op til teamet at få oprettet den side på ting.dk? 
 
BF: Konklusionen fra mødet blev, at hvert projekt laver et lille skriv om projektet inde på ting.dk.  

 

9. TING på DB’s årsmøde 

NSP orienterede om ting, der er bestilt til standen. Baggrunden på standen vil have et simpelt og generelt TING design. 
Der er bestilt polo-skjorter med TING logo foran og ”TINGster” på ryggen, 25 stk. Der er stadig grønne t-shirts fra sidste 
år, som tages med og deles ud. Der vil blive lavet et gråt/sort TING gulvtæppe. Derudover er vi i gang med at lave tekst 
til en TING hand-out. Den bliver ganske kort: hvad er TING, årshjul m.m. Udstyr på standen: der bliver 2 store 
fladskærme: på den ene vises ding-hjemmesider eller det kunne være TING filmen; der er dog lidt udfordringer med 
lyden. 

BF og NDH: måske kan det løses med retningsbestemt lyd.  

NSP: Vi skal køre en konkurrence via den anden storskærm; der skal være en, vinder og præmien bliver en xbox kinect. 
Daniel Ackey er ved at undersøge guf, kage m.m til standen. Vi bliver flere på standen i år: Daniel Ackey, Gentofte 
Bibliotek, Gitte Barlach, ITK, Niels Schmidt Petersen, ITK, Marianne Hermansen, DBC, Jesper Tobias Albrechtsen, 
Kolding.  Vi tager tablets med til at vise mobiludgaverne. Desuden tager vi den grønne TING metafora med.  

BF: foreslår at der medbringes en iBooks Author 

NSP: vi kunne lave ” The story of Ting” 

BF: Vi har filmen, vi kunne tage de billeder af biblioteker, der er med i TING. Vi har allerede teksten fra den handout, I 
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er ved at lave. Kan I ikke lavet det som en iBooks Author bog årsmødet ? 

NDH: TING har været på forkant og trukket det hele frem. Den tråd kan vi godt holde fast i.  

Konklusion: 
I stedet for en handout, skal der laves en iBooks Author ebog. Tekst m.m. genbruges. Ibook´en designes af ITK Design.  

Økonomi: DBC betaler stand, og tryk på baggrunden; så er der film, xbox kinect. Hvis vi ser bort fra DBCs omkostninger 
så er det ca. 5.000, - kr. pr bibliotek i Council.  

10. Evt. 
TING film:  
BF viste den ny Ting film, Aarhus har produceret; der skal laves en engelsk version, og der skal redigeres lidt i 
rulleteksterne; dernæst sendes den ud. Der kommer en version 2. Den nuværende udgave skulle være en pixi-udgave. 
Den næste film bliver en mere teknisk beskrivende version. 

NDH:  jeg synes filmen opfylder det, vi talte om. 
 
Konklusion:  
Filmen blev godkendt. BF sender et link ud.  
Filmen skal bruges på årsmødet 
 
TING hjemmesiden: 
MH:  
Foreslår at vi bruger Drupal.org til den udviklingsrettede del (oversigt over moduler, m.v.) i stedet for ting.dk 
Det er vigtigt at definere vores målgruppe for ting.dk 
Jeg synes vi skal gå i gang med at skrive et oplæg og snakke sammen med NSP om det. Hvad er det for mål m.m. vi har 
med ting.dk 

GB: ding.teamet har nogle behov i forhold til ting.dk, herunder at få en bedre oversigt over moduler, tillægsmoduler, 
kommunikation omkring releases, ønsker til Core m.m. Teamet har nedsat en lille gruppe (Ewan Andreasen, Vejle, 
Agnete Moos, Sønderborg, Allan Grauenkjær, KKB), der skal komme med et oplæg til working group. Bellcom har 
tilbudt at stå for noget af udviklingen. 

NSP: working group har jo lavet denne her kommunikationsstrategi.  

BF: vi holder fast i at ting.dk er formidlingssiden – og Drupal-delen er så for udviklerne .  
 
MH tilbød at lave et oplæg i forhold til retningen, hvilke mål m.m. har vi med sitet., samt se på det kan finansieres. 

Konklusion: 
MH laver et oplæg og sender det til NSP. 
Ding.teamet oplæg sendes til NSP. 
Emnet tages op på næste Council-møde 

Kontakt til journalist. 
RL: har talt med journalist, Mikkel Meister, fra Version2 og fortalt om ting og ding ting, videre givet kontaktinfo. på BF 
og MH.  

Drupal con i München 
BF: Der er Drupal Con i München i efteråret. Vi skal være lidt tidligere ude denne gang.  

 


