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1. Godkendelse af dagsorden / Alle 
Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24. og 25. januar 2015 / Alle 
Godkendt. 

3. Næste møder / Alle 

 
 
 
 

 

4. Ekspeditionen / AF 
AC holder ferie; men det meste kan vente, til han vender tilbage. Indtil da holder AF styr på ekspe-
ditionen. 

5. Generalforsamling / Alle 
Der er styr på booking af lokale, spisning og byvandring/rundvisning. 
 
Det skal fremgå af dagsordenen, hvem i bestyrelsen, der er på valg, og om de ønsker genvalg. 
 
Formandens beretning bliver både trykt i Slægt og Data, samt kommer på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen mødes kl. 9 i Hestetorvets Selskabslokaler (sætter indtjekningsbord op, tjekker det 
tekniske udstyr m.m.). 

6. Økonomi / HK 

6.1. Status 

11. april 2015 Generalforsamling i Roskilde 

(30.-31. maj 2015) Odense 
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Regnskabet for 2014 udviser et underskud på ca. 100.000 kr. Det er ikke så stort et under-
skud som forventet, så det er en positiv udvikling.  
 
Moms-sagen er endnu ikke afklaret; men HK forventer snart at få et opklarende brev fra Skat. 

6.2. Det kommende arbejde 

For 2015 mangler DIS-Danmark (inkl. DIS-lokalforeninger og Samfundet) stadig at modtage 
nogle kontingenter. Der sendes rykkere ud i den kommende uge, og HK sørger for, at det bli-
ver nævnt på hjemmesiden eller i nyhedsbrevet.  

7. Budget / Alle 
Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Bestyrelsen gennemgik budgettet for 2015 og rettede til, så årets resultat bliver 0. 

8. Nationalt samarbejde / SF 

8.1. Status 

SF orienterede om, at DIS-Danmark har deltaget i flere sammensmeltningsmøder.  

8.2. Historiske dage 

AB orienterede om Historiske dage. Det vil være muligt for DIS-Danmarks medlemmer at kø-
be billige billetter: 80 kr. for 1 dag, 120 kr. for 2 dage. I så fald skal man bruge følgende links, 
når man bestiller billetter:  
1 dag: https://billetto.dk/da/historiske-dage/ssf1  
2 dage: https://billetto.dk/da/historiske-dage/ssf2  

8.3. Slægtshistorisk weekend 

AB redegjorde for planlægningen. Der er booket lokaler på Nørgaards Højskole i perioden 3. 
og 4. okt. 2015. Der er ved at blive planlagt foredrag. Fokus bliver 1800-tallet, men kommer 
ellers til at ligne arrangementet i 2014.  

9. Kildeudvalget / JS 

9.1. Kildeportalen og 1930-folketællingen 

Der indtastes løbende data fra 1930-folketællingen, og DDA har selv mulighed for at hente 
dataene i Kildeportalen. 

9.2. Familysearch, pasprotokoller 

SF orienterede om, at mormonerne går i gang med at scanne protokoller fra Skive og Køge. 

10. Hjemmesideudvalget / KA 
KA orienterede om, at arbejdet skrider frem.  
 
KT orienterede om, at der bringes artikler på DIS-Danmarks hjemmeside under Slægt og Data. 
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11. DIS-Arkiv & Bibliotek / PW 

11.1. Status 

PW orienterede om, at der findes en del dubletter i DIS-Bibliotek, hvilket tilbydes foreningens 
medlemmer gratis (dog skal de betale porto, hvis bøgerne skal sendes). 
 
JK gjorde opmærksom på, at antal arbejdsdage i DIS-bibliotek er sat op. 

12. Nordisk samarbejde / SF 

12.1. Det kommende arbejde 

SF nævnte, at man kunne melde sig som testpersoner af det norske slægtsforskerprogram 
Geneafiles/Smartfiles. 

13. Lokalforeningsudvalget / -- 

13.1. Status 

HK orienterede om, at tilskuddet for første halvdel af 2015 just er blevet overført til lokalfor-
eningerne. 

14. DIS-Træf / JK 

14.1. Status 

JK orienterede om, at der løbende modtages filer og bliver stillet spørgsmål, så alt kører på 
skinner. 

14.2. Det kommende arbejde 

Bestyrelsen udtrykte ønske om at se en liste eller statistik over hvilke programmer, der er be-
nyttet i løbet af de sidste par år. 

15. Endeløse diskussioner i forum / Alle 
Mange medlemmer giver udtryk for irritation over, at der kværuleres i endeløse diskussioner i fo-
rum, samt at en del af diskussionerne føres af ikke-medlemmer.  
 
For at forsøge at begrænse debatten, flyttes følgende grupper til den nye gruppering ”For med-
lemmer (brugere har læseadgang)”, så ikke-medlemmer ikke kan skrive eller besvare indlæg, men 
kun læse: 
AO, DDA, program- og webproblemer 
Projekter 
Slægtsforskning – metode og teknik 
 
De brune bjælker ændres til: 
For alle 
For medlemmer (brugere har læseadgang) 
For medlemmer 
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Webmaster undersøger, om navne og beskrivelser for grupperne under ”For medlemmer” kan blive 
læsbare, men ikke aktive, for ikke-medlemmer. 
 
HK gjorde opmærksom på, at mange medlemmer logger sig ind som brugere (fx har oprettet flere 
konti ved mailadresseskift), og at han ofte får mange henvendelser. Det er tidskrævende og ikke en 
kassereropgave. Disse mails sendes til ekspeditionen. 

16. Eventuelt / Alle 
SF takkede for sin tid i foreningen, da dette bestyrelsesmøde er hendes sidste som formand og 
som medlem af bestyrelsen. 
 
 
Odense 07.03.2015 - Michael Dupont 


