Referat til hjemmesiden for bestyrelsesmøde i Danske Slægtsforskere lørdag 13. oktober
2018 på Park Hotel, Middelfart.

Mødet starter kl. 10.30.
Tilstede: Kirsten Sanders (KIS), Per Andersen (PAN), Kathrine Tobiasen (KTO), Michael
Dupont (MID), Anton Blaabjerg (ABL), Bodil Grove Christensen (BGC), Jesper Skov (JKS),
Nicolai Johannsen (NIC)
Afbud: Annette Skov Pedersen (ASP), Lone Bergmann (LOB) og Yvonne Christiansen (YCH)
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelser.
2. Gennemgang og godkendelse af udvalgskommissorier
a. Hjemmesideudvalget
Seneste version af kommissoriet udsendes og godkendes pr. mail.
3. Ekspeditionen
a. Ny ekspedition – Katja Guldbæk
Katja er i gang med at blive sat ind i tingene med Arne Christiansens hjælp. Det
går fremad, men der mangler stadig en del, før alt er på plads. Hun vil gerne have
ændret telefontiden til mandag. Godkendt.
b. Status, herunder på medlemsantal
Pt. har DS 7.557 medlemmer. Siden årsskiftet har foreningen fået 522 nye
medlemmer. Det er en større stigning i forhold til samme tidsrum 2017. KIS har
fået en orientering fra den nye DS Hillerød-forening, at en række personer vil
melde sig ind i DS.
c. Tømning af Antons kælder
PAN har været på besøg og hentet bøger. Han skal snart til Viborg igen. Katja har
fået bogtitlerne til webshoppen. Webshoppen er ved at være klar til
reklamefremstød. PAN har også hentet nogle læs i BoxIt i Odense. Alt samles i
Albertslund. PAN smider gammelt materiale ud, der ikke længere er brugbart.
Regnskabsbilag ældre end 5 år kasseres (evt. spændende ting af historisk
interesse for foreningen bevares).

d. Udsendelse af Slægtsforskeren til biblioteker, lokalarkiver m.v.
Problematik med EAN-nummer
Kun 3 biblioteker har meldt sig ind efter fremstødet, hvilket betyder, at
interessen er meget lille. Det blev besluttet ikke at fortsætte.
e. Nyt layout til Slægtsforskeren
Gennemgang af tilbud, indhentet af Arne Christiansen
Der er meget lille forskel på de to tilbud, og det blev besluttet at fortsætte med
det nuværende trykkeri. Foreningen accepterer tilbuddet og satser på at
producere et blad på 52 sider og fast ryg, gerne med nytænkt design/layout med
mere luft.
4. Økonomi
I fremtiden får man kun udlæg retur, hvis korrekt kontonummer fremgår af
anmodningen. Oversigt over kontonumrene sendes ud.
a. Revideret budget, der tager højde for konsekvenserne af fusionen.
Der er lavet et korrigeret estimat for resten af 2018. Det ender formentlig med at
balancere.
b. Status på udbetaling af lokalforeningstilskud
Der er ikke blevet udbetalt de tilskud til lokalforeningerne, der skulle have været
udbetalt 01.08.2018. Det skal der styr på.
c. Guide til lokalforeninger, se bilag
KIS orienterede om betalingsregler for DSs lokalforeninger. Pr. 1. februar og 1.
august udbetales aktivitetstilskuddene til lokalforeningerne. Man får tilskuddene
på forskud. Medlemskartoteket opdateres af lokalforeningen selv. For de
foreninger, hvor DS selv opkræver medlemskontingentet, har DS allerede
oplysningerne selv, så det gælder alene de andre foreninger. PAN efterlyste mere
uddybende tekst for, hvordan foreninger, der ikke opkræves via DS, håndterer
det selv. Det blev besluttet, at der i stedet skal henvises til, at medlemmer kan
ringe ved tvivlstilfælde.
d. NYT PUNKT: Udtræk, Samfundets medlemmer
MID spurgte ind til en liste over Samfundets medlemmer, da Samfundet skal til at
sende årbog og rykkere ud.
5. Arrangementer
a. Orientering fra deltagelse i DIS Funktionärsträf.
Nyt om DIS-Treff
LB var i Linköping og talte med DIS-træf-folkene. LB sender en Gedcom-fil derop
og forsøger at få noget i gang igen.
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b. Orientering fra SLAs generalforsamling.
KIS var til generalforsamling sidste weekend og orienterede om mødet. Lene Wul
ved Kolding Stadsarkiv har gang i mange spændendende ting. KIS gjorde
opmærksom på, at DS søger lokale årbøger til DS-biblioteket og fik flere
henvendelser.
c. Slægtsforskertræf i Flensborg 27. oktober 2018.
NIC og Inger Buchard deltager.
d. Slektsforskerdag i Rigsarkivet, Oslo, 27. oktober 2018. ABL og BGC deltager
ABL og BGC har styr på det.
e. Slægtshistorisk Dag i Århus 3. november 2018. Flere deltager
KIS og BGC deltager.
f. Åbent Hus-arrangementer i Aalborg, Kolding, Svendborg og Holbæk (uge 48)
Programmet er færdigt, og PAN er i gang med at lave hjemmeside og
tilmeldingssystem (ligesom til den Slægtshistoriske Weekend).
g. Historiske Dage i Øksnehallen 30-31. marts 2019. YCH og PAN deltager.
DS er tilmeldt, og prisen er den samme som i 2018 (de første regninger er
modtaget). Mellerup-fonden har støttet.
h. Arrangement sammen med Rigsarkivet i Jylland efteråret 2019. BGC
orienterer.
Lokalarkivet i Herning er interesseret, så når der modtages en dato fra
Rigsarkivet, begynder planlægningen.
i.

Slægtshistorisk weekend 2019.
i. Forslag til foredrag: Rigsarkivet
Rigsarkivet er kontaktet og er interesseret i at deltage; men der skal
findes et emne.
ii. Forslag til slægtsforskerprisen
Bestyrelsen drøftede, hvem der skal modtage årets slægtsforskerpris.

6. Generalforsamling 27-4-2019
a. Park Hotel, Middelfart
Der skal bestilles til 80 deltagere, men med mulighed for at gå lidt ned eller op til
maks. 120.
b. Underholdning/udflugt
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Det blev besluttet, at der ikke skulle være underholdning/udflugt, men fokusere
på selve generalforsamlingen.
10.15-12 foredrag, frokost 12-13, generalforsamling 13-17
c. Forslag til den kommende generalforsamling
i. Streaming på hjemmesiden
ii. (Vejledende) internetafstemning
7. Markedsføringsudvalg
a. Oversigt over foredragsholdere
Peter Olsen har lavet en liste over foredragsholdere og foredrag og holder selv
øje med ændringer. JKS sørger for, at han får skriverrettigheder til en underside
på foreningshjemmesiden (ved lokalforeninger).
b. Mobil router er indkøbt - kan udlånes sammen med roll-ups, flag, etc.
KIS orienterede om, at hun har det stående og kan låne det ud ved henvendelse.
c. Orientering
KTO står for optryk af reklamefoldere osv.
Udgifter til fremstilling af reklamemateriale m.m. ligger i budgettet for
Markedsføringsudvalget.
PAN har skrevet en tekst om DS, der kommer i Familiejournalen. Han vil forsøge
at få flere tekster i i fremtiden.
KTO laver et journalistisk referat fra DSs bestyrelsesmøder.

Nyt fra udvalget
8. Hjemmesideudvalg
a. Nyhedsgruppe oprettet i Forum https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/board,26.0.html
Det er praktisk at have mange nyhedskanaler, og her kan man hurtigt få nyheder
ud.
b. Henvendelse fra DIS-Odense om anvendelse af data fra aureliaclemons.
Danske Slægtsforskere Odense vil gerne hente data og linke til aureliaclemons på
Danske Slægtsforskere Odenses indtastning af indgangsmidler til skifter.
c. Planlægning af/ansvarlig for afholdelse af webredaktørmødet 4-11-2018.
Tages op på Hjemmesideudvalgsmødet.
d. Nyt fra udvalget (udvalgsmøde lørdag aften). Referat fra udvalgsmødet vil
blive udsendt sammen med referatet fra bestyrelsesmødet.
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e. Opslag på Ancestry
Bestyrelsen besluttede, at det kun er for medlemmer.
f. Offentliggørelse af medlemsbladet på hjemmesiden
Det blev besluttet, at det kun er forbeholdt for medlemmer, og at det ikke
længere offentliggøres for alle før efter indeværende år + 3 år. Medlemmer kan
læse bladet på hjemmesiden løbende.
9. Strategi og vedtægtsudvalget
a. Nyt fra udvalget (udvalgsmøde lørdag aften) Referat fra udvalgsmødet vil
blive udsendt sammen med referatet fra bestyrelsesmødet.
10. Lokalforeningsudvalget
a. Partnerskabsaftaler. P.t. indgået 38 aftaler.
Vi er langt over det, vi havde forventet. Flere er i støbeskeen.
b. Planlægning af møde i lokalforeningsråd 14. oktober 2018 i Historiens Hus i
Odense (p.t. 60 tilmeldt (+ 5 fra bestyrelsen) = 31 foreninger)
Der er ved at være meget på plads, b.la. borde, navneskilte osv. KIS og BGC, ABL,
KTO og PAN deltager fra bestyrelsen.
11. Arkiv- og Biblioteksudvalget
a. Nye lokaler
PAN orienterede om det nye lokale, DS-bibliotek har overtaget. Der er god plads,
og tingene er ved at falde på plads. Der forhandles også om et andet bedre
lokale, og det bliver afklaret i løbet af nogle måneder.
b. Aftalen med CopyDan
Intet nyt.
12. Spørgsmål til de faste udvalg i øvrigt
a. Slægtsforskerforeninger, ind- og udland
Arbejdet fortsættes.
b. Samarbejde med offentlige institutioner og arkiver
i. Forespørgsel fra Helle Sigh om hjælp til et “Fregatten Jylland”-projekt
Bestyrelsen besluttede, at vi spørger medlemmerne, om de vil være
med i projektet. KIS sender tekst til KTO.
ii. DigDag.dk
DIGDAG er oppe at køre igen. DS eller andre er velkomne til at bruge
dataene, der er open source, til at lave et bedre og mere
slægtsforskerorienteret system.
c. Brugerråd. Orientering fra møde i AO-brugerråd 27-9-2018 og KIK 9-10-2018.
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Der ligger et dækkende AO-referat på nettet.
Mht. KIK-mødet blev det fastslået, hvem der sidder i udvalget fremover. KIS er
nyt KIK-medlem på vegne af DS. Ancestry er færdig med at affotografere alle
kontraministerialbøger og forventer en korrekthedsprocent på de indtastede
kirkebøger på ca. 95%. Billeder og afskrifter lægges op ved siden af hinanden,
primo 2019, på ny side. Der vil ikke blive offentliggjort noget, der er nyere end
1906.
13. Fremtidige møder
Næste møder: 19/1, kl. 10.30 (Middelfart) og 3/3, kl. 10.30 (måske Albertslund?)
14. Godkendelse af referat fra dagens møde.
Godkendt.
15. Eventuelt
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