Juni 2011
Ordinært møde. Fraværende var Michael Dupont, Arne Christiansen og Morten H. Nielsen

1. Beslutninger siden sidste møde / Alle
Generalforsamlingen 2012 afholdes på Sorø Akademi. Ruben er hovedorganisator af rammerne for
generalforsamlingen.

2. Strategiudvalget / SF
Referater fra medlemsmøderne i Randers og Brønderslev foreligger. Desværre er referatet fra
Brønderslev begrænset på grund af tekniske problemer med optageudstyret.
På et udvalgsmøde i løbet af sommeren planlægges aktiviteterne for den kommende sæson.

3. Markedsføringsudvalget / KT
3.1. Merchandise.
Ruben arbejder videre med musemåtte og kuglepenne.

3.2. Udkast til en folder blev forelagt.
Der var på forhånd kommet enkelte kommentarer til indholdet. Udvalget arbejder videre med
folderen.

4. Statens Arkiver / SF
CPR-nummer projekt 3. Susanne har forespurgt om status hos Statens Arkiver.

5. Hjemmesideudvalget / HK
Oplæg til ændringer på hjemmesiden er fuldt leveret fra Headnet. Arbejdet for er påbegyndt og
forventes færdige i uge 31.

6. Lokalforeningsudvalget / SF
Der er arrangeret kursus for webmasters 3. juli i Odense. Den 4. september er der fællesmøde for
lokalforeningerne i Odense.

7. Vedtægtsudvalget / KH

Knud udarbejder forslag til vedtægtsændringer i løbet af sommeren.

8. Amt-Herred-Sogn genoptryk / HK
Der mangler endnu nogle ændringer i udkastet. Der satses på udsendelse sammen med S&D 2011-3
til eksisterende medlemmer. Nye medlemmer kan købe publikationen.

9. DIS-Træf / RH
Der er vedvarende problemer med den norske software. Ruben følger op.

12. DIS-Arkiv
Et medlem har tilbudt afskrifter af registre til vendsysselske godsskifter til Kildeprojektet. Som
udløber heraf har han forespurgt om muligheden at hoste Vendelboarkivet hos DIS-Danmark. Det
blev accepteret med tak af bestyrelsen.

13. Kildeudvalget / PW
Digitalisering af skifteprotokoller fra Adelersborg Gods er leveret fra Statens Arkiver. På et
efterfølgende møde hos Arne C. med deltagelse af Morten, Arne F. og Poul blev digitaliseringer
overleveret til Arne F., som har lagt billederne ud på www.diskilder.dk. Morten vil lave softwaren
til den endelige version.

14. Økonomi / KH
Første halvårs resultat blev gennemgået og gav ikke anledning til bemærkninger.

16. Næste møder
13. august 2011
8. oktober 2011
19. november 2011

