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Generalforsamling
Sidste års generalforsamling foregik
sædvanen tro et sted med historisk
vingesus, nemlig i riddersalen på Ny-
borg Slot. Efter guidede rundvisnin-
ger på slottet, afholdtes generalfor-
samlingen i god ro og orden under
Knud Spangsø’s ledelse.

Valget betød en rollebytning mel-
lem Ruben Højmark og Arne Chri-
stiansen, da Ruben ønskede at indtage
den ene suppleantplads. Øvrige poster,
der var på valg, blev genbesat.

Konstituering
Efterfølgende konstituerede bestyrel-
sen sig således: Formand Arne Chri-
stiansen, næstformand og redaktør
Erik Kann, kasserer Werner Witte-
kind, sekretær Henriette Idestrup og
Kathrine Tobiasen som medredaktør.

Bestyrelsesmøder
Udover konstitueringsmødet umiddel-
bart efter generalforsamlingen er der
holdt 5 bestyrelsesmøder, hvoraf ét
var bestyrelsens weekendmøde, der nu
er en god tradition, hvor vi har mulig-
hed for at gå mere i dybden med em-
nerne.

Der var aftalt endnu et møde i ok-
tober, men det måtte aflyses på grund
af for mange afbud.

Medlemstallet
Ved indgangen til året var medlems-
tallet 4.255. Dette er i løbet af året
steget en smule til 4.422 medlemmer,

fordelt med ca. 2.200 på Sjælland med
omliggende øer, ca. 1.700 i Jylland,
400 på Fyn og ca. 100 i udlandet.

Væksten i medlemstallet er afta-
gende, og vi har i bestyrelsen drøftet,
hvad der kan være årsag hertil. Er
vores aktiviteter forkerte, for få, for
dårlige - eller er det noget helt tredje,
der skal til, hvis medlemstallet skal
forøges?

Lokalgrupper
Der er i løbet af året kommet gang i
flere lokale klubber rundt om i lan-
det. I januar 2005 blev en række med-
lemmer enige om at starte lokale akti-
viteter i området nord for Limfjorden,
og DIS-Nordjylland havde set dagens
lys.

Midt på året startede der en debat i
DIS-Forum om mulighederne for at
oprette noget tilsvarende i Nordsjæl-
land med udgangspunkt i Helsingør.
Det stod hurtigt klart, at der var et
tilsvarende ønske i området omkring
Helsinge, og i oktober 2005 var DIS-
Nordsjælland - bestående af en gruppe
omkring Helsinge/Hillerød og en
gruppe omkring Helsingør - en reali-
tet.

På det tidspunkt, hvor DIS-Nord-
sjælland blev oprettet, rørte græs-
rødderne i Odense-området på sig.
Efter et orienteringsmøde i november
var dannelsen af gruppen, der har fået
arbejdsnavnet DIS-Odense, en reali-
tet.

Afstandene i Nordjylland er store,
og der er pt. muligvis ved at opstå en
gruppe af medlemmer i Himmerland
(mellem Randers og Ålborg).

Bestyrelsen har haft et ønske om
at øge de lokale initiativer og ser
gerne, at denne udvikling fortsætter.

Aktiviteterne i lokalgrupperne min-
der en del om de møder, der holdes i
de lokale slægtshistoriske foreninger.
Ofte er vore medlemmer også med-
lemmer i disse, og der arbejdes på at
fremme samarbejdet med de lokale
foreninger.

Arkivalier online
DIS-Danmark har i det forløbne år
været medvirkende til, at der er op-
rettet et brugerråd for Arkivalier On-
line.

DIS-Danmark er repræsenteret af
Jens V. Olsen og Per Agerbæk, der
begge har ydet en betydelig indsats for
at få fremmet brugernes ønske om
større hastighed i benyttelsen af si-
derne, ligesom det er besluttet at lave
de dårligste scanninger om.

Statens Arkivers arbejde med ind-
skanning af materiale er afsluttet om-
kring december 2005, og nu arbejdes
der på at få udarbejdet indholdsover-
sigter før oplægning på nettet. Det er
endvidere besluttet at flytte Arkivalier
Online’s server fra Landsarkivet i Vi-
borg til Rigsarkivet. Fordelen ved
dette er en meget væsentlig forøgelse
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af båndbredden til serveren. Udvidel-
sen skulle efter det oplyste ændres fra
de nuværende 2Mbit til 100Mbit.

Flytningen var egentlig planlagt til
at skulle være sket medio januar 2006,
men sygdom og tekniske problemer
har udsat flytningen til engang i marts
2006. Vi skal nok ikke vente massive
nyoplægninger af materiale før flyt-
ningen er gennemført.

Kildeindtastninger
Kildeindtastningsprojektet fortsætter
med imponerende indsatser fra frivil-
lige rundt om i landet. Som det ses af
vedstående klip fra DDA’s hjemme-
side, er der omkring årsskiftet indta-
stet mere end 11 mill. poster.

I oktober 2005 kunne lanceringen
af den næste færdige årgang, FT1834,
fejres ved en reception i Ringsted,
hvor lokalarkivet var behjælpelig med
praktisk hjælp.

Kirkebogsindtastningsprogram
En anden væsentlig udvikling inden
for kildeindtastningen er udarbejdel-
sen af et indtastningsprogram for kir-
kebøger.

Rundt omkring på Internettet kan
man finde afskrifter af kirkebøger og
andre arkivalier. Formaterne på disse
indtastninger er meget forskellige, og
dette vanskeliggør søgningen i disse
kildeindtastninger.

Jens V. Olsen har påtaget sig den
ikke ubetydelige opgave at udvikle et
generelt kildeindtastningsprogram,
der ved hjælp af en styrefil danner en
skabelon, hvori indtastning kan finde
sted. Programmet, der foreløbigt er til-
rettet for kirkebøger, er døbt KIIP –
KildeIndex IndtastningsProgram.

Programmet er i betatest hos en
mindre kreds af indtastere. Før dette
program kunne udvikles, var der et
større arbejde med at få fastlagt hvilke
felter, der skulle være i indtastnings-
programmet. Dette arbejde har bl.a.
involveret en række personer i KIK-
samarbejdet.

Slægt & Data
Slægt & Data er også i år udkommet
med 4 numre med 32 velbeskrevne
sider i hvert nummer. Artiklerne i bla-
det omhandler meget varierede emner.

Redaktionen kan altid bruge nye ar-
tikler til kommende numre af bladet.
Så fat tastaturet og kom i gang.

Undervisning, foredrag og klub-
aftener
Der har været holdt rigtig mange ar-
rangementer rundt om i landet spæn-
dende fra flerdageskurser til kortere
debataftener i lokalgruppernes regi.
Der har været overordentlig godt
fremmøde til arrangementerne, og
mange af arrangementerne har været
overtegnet på kort tid.

2005 er også året, hvor der blev
indført brugerbetaling for deltagelse i
arrangementer.

For en landsdækkende forening er
det ikke muligt at give alle medlem-
mer lige gode muligheder for at del-
tage i arrangementer, idet disse hoved-
sageligt vil blive placeret i de større
byer. Bestyrelsen fandt det derfor ri-
meligt, at deltagerne ved foredrag og
på kurser bidrog til udgifterne i for-
bindelse med afholdelsen af disse.

Deltagerbetalingen har været i kraft

siden sommeren 2005 og har kun dæk-
ket en sjettedel af udgifterne i forbin-
delse med møde- og undervisnings-
aktiviteterne, eller med ca. 2 % af for-
eningens indtægter.

Som tidligere omtalt er der ved at
komme ganske god gang i de lokale
initiativer rundt om i landet. Disse
lokalgrupper har bidraget til en væ-
sentlig forøgelse af de lokale medlems-
aktiviteter.

For at forbedre overblikket over de
møder, foredrag og lignende, der fore-
går i DIS, arbejdes der på at få etab-
leret en fælles kalender for alle, i mod-
sætning til nu, hvor oplysningerne skal
søges rundt omkring på hjemmesiden.

Når vi har fået systemet godt ind-
arbejdet, er det tanken at invitere an-
dre foreninger, der arbejder med vo-
res hobby, til at deltage på kalende-
ren, således at overblikket bliver
endnu bedre.

Hjemmesiden
I det forløbne år har hjemmesiden -
ved mange flittige medlemmers hjælp
- udviklet sig videre.

Her skal blot nævnes nogle områ-
der i flæng: DIS-Nordjylland og DIS-
Nordsjælland har fået hver deres om-
råde på hjemmesiden.

Diagram der viser udviklingen i antallet af indtastede poster i Kilde-
indtastningsprojektet fra dec. 1993 til november 2005
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Vores linksamling er omlagt til en
database, hvor medlemmerne selv kan
indlægge forslag til nye spændende
links.

Området med medlemmernes hjem-
mesider og e-mailadresser er ligele-
des omlagt til selvbetjening.

Vi har netop fået et område for køb
og salg for medlemmer, ligeledes selv-
betjent.

Der er også oprettet en oversigt
over medlemmer, der tilbyder fadder-
assistance til anvendelse af mange af
vore datahjælpemidler.

Foreningens forum benyttes fortsat
i meget stor stil. En hurtig optælling
viser, at siden forummet er startet, er
der skrevet over 180.000 indlæg. Når
det sammenholdes med vores med-
lemstal på 4.500, svarer det til 40 ind-
læg pr. medlem i gennemsnit.

Der kan fortælles mange solstråle-
historier om anvendelsen af forum,
som da vores udmærkede kasserer
Werner Wittekind på en stand i Dram-
men får stillet et spørgsmål om en
dansk slægtning og derfor lægger en
efterlysning ind i Forum-gruppen
„Aneefterlysning“ kl. 10:36. Kl. 10:45

er der svar på indlægget med en hen-
visning til en hjemmeside, der havde
oplysninger om det efterspurgte.

Nordisk samarbejde
Foreningen deltog med en stand på
Svenske Slægtsforskerdage i Göte-
borg i 2005 med 6 mand, 2 projekto-
rer og 3 pc’er. Vores stand blev be-
søgt af en lang række svenske og nor-
ske slægtsforskere. Der var stor inte-
resse for at få hjælp og oplysning om,
hvorledes man fandt oplysninger om
danske familiemedlemmer.

Ultimo oktober 2005 var der
NORDGEN møde i Oslo, samtidig
med de norske foreningers slægts-
forskningsdag. Foreningerne i Oslo
havde indrettet sig i et auditorium samt
en række undervisningslokaler på den
tekniske højskole. Her udstillede
programleverandører deres produkter,
der var foredrag om forskellige em-
ner i auditoriet, workshops i billedbe-
handling, i anvendelse af Genline, salg
af bøger osv.

DIS-Danmark deltog forsøgsvis
med en stand på Drammen-forenin-
gens slægtsforskerdag, hvor der var

stor spørgelyst. Standen var kun be-
mandet med 2 personer, så det blev
travle dage for dem.

NORDGEN-mødet berørte emner
som redaktørernes uafhængighed af
bestyrelsen, en sag om det svenske
datatilsyns indgriben i indlæg skrevet
på et svensk forum, udarbejdelse af
en fælles nordisk-engelsk ordbog på
nettet, udveksling af tidsskrifter for-
eningerne imellem samt mere generelle
menings- og ideudvekslinger. Et me-
get inspirerende samarbejde.

Bestyrelsen har forhåndstilmeldt
sig Svenske slægtsforskerdage 2006,
der afholdes i Stockholm.

Tysk samarbejde
Senere på året deltog DIS-Danmark
på en tysk slægtsforskermesse i Han-
nover med 2 mand. Også her var der
rimelig interesse, men konklusionen af
deltagelsen er, at vi fremover vil kon-
centrere os om de gamle danske her-
tugdømmer. Der er indledt forhand-
linger med Schleswig-Holsteinische
Familienforschung e.V. omkring et
samarbejde med blad- og erfarings-
udveksling.

Bestyrelsens beretning 2005

Bestyrelsen har fundet anledning til
at foreslå enkelte ændringer i vedtæg-
terne. De nuværende vedtægter kan
ses på foreningens hjemmeside på
denne adresse:
www.dis-danmark.dk/foreningen/
vedtgt.asp.
Ændringerne kan ses herunder:

§1 Navn og hjemsted
DIS-Danmarks hjemsted er den til
enhver tid værende formands adresse.
„formands“ rettes til „kasserers“.

§2 Formål
„at afholde foredrag, møder og anden
oplysningsvirksomhed“, rettes til
„at afholde foredrag, møder, kurser
og anden oplysningsvirksomhed“.

Samt „at udbrede kendskabet til in-
formationsteknologi i slægts-, perso-
nal- og lokalhistorie“ rettes til „at ud-
brede kendskabet til IT i slægts-, per-
sonal- og lokalhistorie“.

§5 Generalforsamling
„Kassereren aflægger det reviderede
regnskab til godkendelse og bestyrel-
sen fremlægger det reviderede  bud-
get for indeværende år“. rettes til
„Kassereren aflægger det reviderede
regnskab til godkendelse og bestyrel-
sen fremlægger det korrigerede bud-
get for indeværende år“.

§6 Regnskab og formue
„Regnskabet skal før den ordinære ge-
neralforsamling være revideret af to

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

revisorer, hvoraf mindst den ene skal
være medlem af foreningen“. ændres
til:
„Regnskabet skal før den ordinære
generalforsamling være revideret af to
revisorer, hvoraf mindst den ene skal
være medlem af foreningen. Herud-
over skal regnskabet revideres af en
statsautoriseret/registreret revisor“.

§10 Opløsning
„DIS-Danmark kan opløses, hvis et
forslag herom er vedtaget af en ordi-
nær generalforsamling og derefter
uforandret af…“ ændres til:
„DIS-Danmark kan opløses, hvis et
forslag herom er vedtaget af en ordi-
nær generalforsamling og derefter
vedtages uforandret af …“.
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DIS-Danmark: Resultatopgørelse 1.1.-31.12. 2005

INDTÆGTER BUDGET 2005 REGNSKAB 2005 BUDGET 2006
Kontingent i alt 822.500,00 778.738,75 800.000,00
Medlemmer (antal) (4.000) (4.450) (4.600)
Kurser 16.579,47 20.000,00
Bibliotekstyrelsen 20.000,00
Særnr. i alt 0,00 3.850,00 0,00
Disketter i alt 10.000,00 4.850,00 5.000,00
HFH i alt 1.000,00 1.105,00 1.000,00
Annoncer 1.000,00 1.760,00 1.000,00
Gl Slægt&Data 1.980,00
Renteindtægter 18.000,00 10.230,04 16.000,00
Diverse indt.
Øredifference (0,20)
INDTÆGTER I ALT 856.500,00 819.093,06 863.000,00

UDGIFTER BUDGET 2005 REGNSKAB 2005 BUDGET 2006
Medlemsmøder 140.000,00 65.174,79 70.000,00
Mødeleder 0,00 51.786,62
Nordisk samarbejde 25.000,00 38.701,72 40.000,00
Nordtysk samarbejde 5.000,00 7.867,67 5.000,00
Administration 72.500,00 112.812,41 137.000,00
Mødeudgifter 85.000,00 93.037,17 90.000,00
Slægt & Data 300.000,00 323.168,91 314.000,00
Redigering 80.000,00 66.270,00 70.000,00
Ekspedition 120.000,00 26.060,96 40.000,00
Ekspeditionsleder 52.765,84 60.000,00
Disketter/CD’er 1000,00
KIP indtastning 15.000,00 6.021,57 15.000,00
Diverse (arbejdsforsikring) 98,40
DIS-Gen DK 20.000,00 0,00 10.000,00
Tilskud 15.000,00 10.000,00
Ekstern Revision 10.000,00 0,00
Gebyr m.m. 2.500,00 776,62 1.000,00
Tab/Afskrivning 450,00
UDGIFTER I ALT 890.000,00 844.992,68 863.000,00

ÅRETS RESULTAT (25.899,62) 0,00

AKTIVER 2005 PASSIVER 2005
Kasse 385,88 Saldo 1.1. 2005 162.580,97
Alm. Brand 1.695,50 Årets resultat (25.899,62)
Giro 501 2058 65.623,03
Alm. Brand 1 99.994,75 Saldo 31.12.2005 136.681,35
Alm. Brand 2 100.000,00 0,00
Norsk Bank 0,00 Omkostningskreditorer 76.654,56
Likvid beholdning 267.699,16 Forudbet. konting. 54.997,00
Tilgodehavende 1.835,00 Fejlkonto 1.226,25
Periodiseringer 25,00
AKTIVER I ALT 269.559,16 PASSIVER I ALT 269.559,16

Holte, den 16.1.2006, Werner Nielsen Wittekind


