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Deltagere:

Afbud:
Gæst:
Referent:

Susanne Fuglsang
Poul Wachmann
Michael Dupont
Morten H. Nielsen
Arne Christiansen
Kathrine Tobiasen
Gitte Christensen
Jørgen Kristensen
Knud Haaning Andersen
Kirsten Andersen
Bodil Grove Christensen
Henning Karleby
Gunnar Larsen
Arne Feldborg
Michael Dupont

1. Godkendelse af dagsorden / Alle
Godkendt med få tilføjelser.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 08.09.2012 / Alle
AC kunne ikke godkende referatet. Det blev vedtaget, at pkt. 18 skulle ændres til:
"Bogholderen skal have adgang til medlemsdatabasen; men det kan ifølge Arne Feldborg tage
2-3 måneder, før der kan gives adgang. Hjemmesideudvalget skal først bede Headnet om at lave ændringer, så bogholderen ikke får fuld adgang. KH foreslog, at bogholderen kan bruge
hans login, hvilket bestyrelsen dog ikke kunne godkende."

3. Næste møder / Alle
12. og 13. januar 2013
9. marts 2013
13. april 2013
4. og 5. maj 2013
12. april 2014

Bestyrelsesweekend, Odense
Bestyrelsesmøde, Odense
Generalforsamling i Jylland
Bestyrelsesweekend, Odense
Generalforsamling på Fyn

4. Ekspeditionen / GL
GL orienterede om problemer med modtagelsen af tidsskrifter. Emnet blev drøftet i bestyrelsen.

5. Hjemmesideudvalget / AF
5.1. Status (møde med Headnet)
DIS-Danmark holder regelmæssige møder med Headnet. Projektet havde fået ny projektleder,
og udvalget fik en god snak med ham.
Projekterne fra sidste år er færdige, bl.a. "Min side", hvor medlemmerne kan skrive om deres
forskning m.m.
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5.2. Det kommende arbejde
Talt om at opgradere Plone til ny version. Den nye version ligner meget den nuværende, men
fungerer hurtigere.
Kassereren skal have bedre medlemsregistrering. Bogholderen skal også have adgang til systemet, hvilket formentlig sker i første uge af december.
Vil gerne have lavet en fælles søgeportal til de tre eksisterende kirkegårdsprojekter. I første
omgang hører man kirkegårdsprojekterne, om DIS-Danmark kan overtage siderne og samle
dem til én.

6. Generalforsamling i Jylland 2013 / SF
Intet nyt.

7. DIS-Bibliotek / PW
7.1. Status
DIS-Danmark har i oktober underskrevet kontrakt vedr. lejemål i Albertslund på ca. 115 m2, der
er placeret på 1. sal. Det består af et stort lokale på 60 m2 samt et mindre lokale på 40 m2
(med køkken og toilet). Adressen er: Værkstedsgården 15, 1. sal, 2620 Albertslund. Ligger tæt
på offentlig transport. Lokalerne er indflytningsklar bortset fra, at der mangler lidt maling og
gulvbelægning.

7.2. Det kommende arbejde
De bøger, der står hos SF, flyttes onsdag i den kommende uge til de nye lokaler, tilligemed et
bibliotekskartotek, der hentes på Rigsarkivet på mandag.
Der mangler fortsat internet i de nye lokaler, hvilket TDC installerer den 27. november. Der
mangler desuden møbler, scanner og pc'er.
PW er i gang med at undersøge hvilken software, der skal bruges til registreringen af bøger.
MD og PW gjorde opmærksom på, at vi først skal have undersøgt reglerne omkring ophavsret,
før der indkøbes bogscanner.
PW kontakter div. myndigheder, herunder Biblioteksstyrelsen og Copydan for at høre, hvordan
foreningen får lov til at indscanne bogsamlingen.
PW undersøger forsikringsforhold, bl.a. ulykkesforsikring.

7.3. Besøg på Det Kongelige Bibliotek
Udvalget har været til møde på Det Kongelige Bibliotek. Den bogscanner, biblioteket har, koster
ca. 300.000 kr. PW foreslog, at foreningen søger fonde om tilskud til indkøb af scanner.

8. Statens Arkiver / SF
8.1. Status
Se nedenfor.

8.2. Samarbejde med DDA
Steen Ousager, leder af Statens Arkiver Vest, indkaldte DIS-Danmark til møde, da Statens Arkiver gerne vil indgå i et samarbejde omkring Kildeportalen, bl.a. hosting af portalen.
DIS-Danmark vil bevare den fulde kontrol over programmellet på serveren, og foreningens logo
skal vises på siden, evt. med teksten "DIS-Danmark i samarbejde med Statens Arkiver".
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8.3. AO-møde / KH
På AO-mødet blev der orienteret om det nye AO, der bl.a. skal fungere uden Java, så alle får
nemmere ved at bruge det. Det er planen, det skal gå i luften i løbet af efteråret, men kommer
formentlig først i foråret. Statens Arkiver har et samarbejde med mormonerne, hvor Statens Arkiver fra momonerne får nyindscanning her af de originale film af kirkebøger før 1892. Leveringerne vil ske løbende i løbet af 2013 med ca. 1/15 del hver måned. Nyindscanningerne vil blive
kvalitetskontroleret af Statens Arkiver og dårlige indscanninger vil blive taget om. I dag findes
der kun skifter på AO fra det østlige Danmark, mens resten af landet kommer på nettet i løbet af
2013. De fejlmeldinger, AO har modtaget gennem tiden, er man i gang med at gennemgå og
rette. Rettetiden for indkomne rettelser er nedsat til 14 dage.

8.4. DIG-DAG-projektet
Orientering om, at DIG-DAG-databasen er gået i luften. Indtil videre er søgningen begrænset,
men vil på længere sigt blive et godt redskab for slægtsforskere.

8.5. Det kommende arbejde
PW udarbejder forslag til samarbejdsaftale med DDA, bl.a. vedrørende rettigheder, vedligeholdelse og styregruppe.

9. Nationalt samarbejde / SF
9.1. Status
SF har aftalt uformelt formandsmøde med SSF og Samfundet 12. november 2012.

9.2. Historisk arrangement "Slægt og individ" afholdes 2015. Skal vi lave samarbejdsprojekt med Samfundet og SSF?
DIS-Danmark er ikke blevet bedt om at deltage, men forsøger at få en invitation

9.3. Forslag om samarbejde med Kildeskriftselskabet / MD
MD orienterede om, hvordan et evt. samarbejde kunne foregå. SF og MHN tager kontakt til Kildeskriftselskabet for at høre mere om et evt. samarbejde.

10. Internationalt samarbejde / SF
10.1. Status for Nordgenmøde i København 29. september
Man diskuterede på Nordgenmødet, om foreningen skulle nedlægges, men der var ikke flertal
for det.
Forslag om en fælles artikeldatabase, hvor redaktørerne fra de forskellige lande kan udveksle
tekster til deres blade.

10.2. Status for Norsk Slægtsforskerdag i Oslo 27. oktober
Det var en positiv oplevelse, dog lidt tynde foredrag, men gode kontakter. Man tager senere stilling til, om man deltager en anden gang.

10.3. Møde med DIS-Norge
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Foreningen har egne lokaler, ca. 12.000 medlemmer og har mange ting tilfældes med DISDanmark. PW og JK planlægger et DIS-møde på dansk grund med deltagelse af DIS-Norge.

11. Kildeudvalget / PW
11.1. Status
Se nedenfor.

11.2. Det kommende arbejde
PW gjorde opmærksom på, at udvalget afholder et møde lige efter dagens bestyrelsesmøde.
For øjeblikket er der en lang række opgaver, der skal findes folk til.

12. Lokalforeningsudvalget / SF
12.1. Status
Ny DIS-lokalforening i Thisted, der nu har 20 medlemmer. Den eksisterende slægtshistoriske
forening blev konverteret til DIS-lokalforening. Dens nye navn er DIS-Nordvestjylland.
DIS-Danmark har modtaget en række ansøgninger om tilskud til foreningsforedrag, og der er
givet tilskud til 4 andre slægtshistoriske foreninger.

12.2. Det kommende arbejde
I Næstved er der interesse for at oprette en DIS-lokalforening. Der holdes formentlig stiftende
generalforsamling omkring 1. februar 2013. Den slægtshistoriske forening i Skive vil gerne konvertere til en DIS-lokalforening, hvilket bliver fremlagt for medlemmerne i februar 2013.

13.Markedsføringsudvalget / KT
13.1. Status
AC har nu fået lavet DIS-skjorter til de bestyrelsesmedlemmer, han har hørt fra.

13.2. Kulturnatten
DIS-Danmark var til stede på Rigsarkivets Kulturnat, der havde ca. 2.300 besøgende, og foreningen fik uddelt mange DIS-reklamer.

13.3. Slægtsforskerpriser / AC
AC foreslog, at man uddeler en DIS-slægtsforskerpris til 1880-receptionen 8. november i Rigsarkivet. Godkendt af bestyrelsen.

14. Bogprojekter
14.1. Lærebog i gotisk / SF
H.C. Andersen, Odense, har foreslået at producere to lærebøger i gotisk skriftlæsning, som
DIS-Danmark kan udgive og sælge. Dels en lærebog for undervisere og en lærebog til selvstudium. Bestyrelsen finder projektet interessant. JK, HK og KT deltager i arbejdsgruppens arbejde.
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15. Økonomi / KH
15.1. Status
KH gjorde rede for regnskabet. Det ser fornuftigt ud, og ingen af udvalgene har overskredet deres budgetter, bortset fra Markedsføringsudvalget.
KH laver en selvstændig konto til udgifterne forbundet med Landsarkivets bibliotek, der for øjeblikket står som regnskabspost under Kildeudvalgets økonomi.

15.2. Det kommende arbejde
KH foreslog, at kontingentopkrævningerne udsendes i december med forfaldsdato 31. januar.
KH gjorde opmærksom på, at AF blander sig i medlemsregistreringen som f.eks. oprettelse af
nye medlemmer, udmeldelser og ændringer af medlemsdata. SF gjorde opmærksom på, at hun
synes, det er webmasterens opgave at fjerner og tildeler rettigheder på hjemmesiden, ikke kassererens.
Den midlertidige løsning med kommunikation mellem KH og AF foregår stadigvæk gennem 3.
person, indtil Headnet er klar med de nye tiltag til medlemsregistrering.

15.3. Anskaffelse af en eller to nye projektorer/ SF
Det blev vedtaget, at AC køber to projektorer.

16. Vedtægtsudvalget / KH
16.1. Status
Se nedenfor.

16.2. Det kommende arbejde
KH indkalder til møde, hvor det kommende arbejde skal drøftes.

17. Inventarliste / GC
17.1. Indkøb af udstyr
Det blev vedtaget, at redaktøren kan indkøbe en scanner med arkføder.
JK har indkøbt PC, der er kommet på inventarlisten.

17.2. Det fremtidige arbejde
Det blev vedtaget, at KH orienterer GC, når der indkøbes nyt, som skal med på inventarlisten.

18.DIS-arkiv
18.1. Testamente/erklæring om overdragelse af materiale
Den nuværende erklæring bør opdateres. Vi skal sikre os, at vi får folks underskrift, når de donerer materiale til foreningen.
Bestyrelsen har besluttet, at udvalget skal udfærdige et nyt og mere enkelt testamente.

