
Referat af online bestyrelsesmøde i Danske Slægtsforskere 13. marts 2021 
 
Tilstede: Per Hundevad Andersen, Kirsten Sanders, Niels Aage Bach, Anton 
Blaabjerg, Hans Mølgaard, Kurt Pajbjerg, Jesper Skov, Kathrine Tobiassen, Bodil 
Grove Christensen. 
 
Afbud: Michael Dupont og Yvonne Christiansen. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
2. Godkendelse af ref. fra sidste møde - Godkendt 
3. Generalforsamling 
    a. Sandsynlighed for afholdelse ultimo april: 

Datoen er sat til 17. april – alternativt kunne det være d. 29. maj eller 
måske snarere 19. juni, hvor vi formoder, at de fleste ældre er 
vaccinerede og kan deltage, og hvor vi forventer, at corona-
restriktionerne er lempet. 

    b. Økonomi/Regnskab/Budget 2021/Budget 2022: 
• Per Hundevad Andersen gennemgik regnskab og budget. 

    c. Kontingentforslag: 
 Forslag om uændret kontingent. 
4. Ekspeditionen: 

 Det kører rigtigt godt, der er nok at lave. 
5. Online møder/foredrag: 

Vi starter i morgen, det burde være i orden og klar til start. PAN 
sidder klar til at udsende beskeder til medlemmerne, hvis der f.eks. 
er forsinkelser. 
De næste udsendelser burde også være klar mht. steder og 
teknikker, alt ser fornuftigt ud.  

6. Samarbejde med S&D Norge: 
KIS har haft kontakt til generalsekretæren i Norge, og har aftalt at 
holde et onlinemøde ult. marts.  

7. Bordrunde/nyt fra udvalgene 
JS – Hjemmesideudvalget:  

• Hosting hos AZERO er opsagt, alt er nu lagt på egen server 
hos AZURE. 

• Tilgængelighedsstandarder for fx synshandicappede på 
hjemmesiden er et opmærksomhedsprojekt, som der pt. 
arbejdes på. 

• Opgradering af Forum sker i år. Formålet er, at vi kan få et 
bedre design på siden. 

• Det skal være nemmere at oprette sig som bruger på Forum, 
og at koble medlemsinformationerne på samtidigt med. 

• Medlemssystemet kører som det skal. 
• Undersider: GEDCOM-projektet kører fint, der kommer jævnt 

hen nye til. 
• GEDCOMP-projektet: det kører også fint. 
• Der arbejdes på at sikre vores hjemmesider og mail.  
• DIS-Træf: er nedlagt. 



• Lokalforeninger@slaegt.dk: Der videresendes til HM – den skal 
derfor ikke nedlægges. 

• Økonomien: Selv om vi har fået flere nye ting, forventes det at 
være udgiftsneutralt i år. 

PA – Bogudvalget:  
• ”Slægtens myter” af PA har pt. solgt godt. Lektørudtalelsen 

har anbefalet alle biblioteker at købe den. 
• ”Håndskrifter for slægtsforskere” af KT – en introduktion 

for slægtsforskere i gotisk håndskrift og skråskrift, bogen er 
godt undervejs. Den indeholder en præsentation af de 
forskellige kildegrupper. Det er ikke en lærebog, men mere en 
træning i at læse og forstå indholdet i de forskellige 
kildegrupper. 

            PA – Biblioteksudvalget: 
• Frederiksberg Bibliotek er i gang med at afregistrere bøgerne, 

og der er leveret flyttekasser til dem, så de er begyndt at 
pakke dem ned. 

• Biblioteket er begyndt at lægge vandmærker i de scannede 
materialer. 

HM- Lokalforeningsudvalget:  
• HM har overblik over, hvilke foreninger der har indsendt 

dokumentation, og hvilke som ikke har. 
• Det forventes ikke, at der afholdes lokalforeningsrådsmøde før 

til efteråret. 
KT – Bladet: 

• Der bliver også denne gang et blad på 60 sider, mange gode 
historier i bladet. 

• Det bliver snart nødvendigt med nyt oplag af ”Sogn, herred, 
amt”, der er kun tre kasser tilbage. 

• ”Ny i slægtsforskning”- hæftet skal også lige kigges efter, før 
der trykkes flere. 

KS/JS: KIK-udvalget: 
• Indtastningen af FT-1901 er ved at være færdig. 
• Forslag om, at næste fokus-indtastningsprojekt bliver FT1870. 
• CS-portalen: Næste projekt bliver pasprotokoller for Viborg og 

Korsør. Der er lavet en ”import-funktion”, så de kan trække 
data ind fra Dansk Demografisk Database og Ancestry. 

• Dødsattester: der er mange dødsattester, som endnu ikke er 
scannet ind. Statens Arkiver blev bedt om at formidle dette 
budskab til brugerne af siden. 

• Rigsarkivet er i gang med etablering af parallelle databaser: 
Det betyder, at fx databaserne fra Ancestry og Dansk 
Demografisk Database begge kommer til at ligge på 
hjemmesiden, og folk – når det er etableret – selv kan vælge, 
hvad de gerne vil kigge på. 

8. Eventuelt 
• Generalforsamlingens afvikling bliver besluttet, så snart der foreligger 

nyt om corona-situationen efter påske. 

 

Ref. BC. 

http://www.ddd.dda.dk/

