
Referat for bestyrelsesmøde søndag den 8. marts 2020 kl. 10.30 

 

Til stede: Kirsten Sanders (KIS), Per Andersen (PAN), Niels Aage Bach (NAB), Michael 

Dupont (MID), Kathrine Tobiasen (KTO), Jesper Skov (JKS), Bodil Grove Christensen 

(BGC), Anton Blaabjerg (ABL), Yvonne Christiansen (YCH), Hans Mølgaard (HMG), 

Ivan Jensen (IJE) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med ekstra punkt, GEDCOM under Hjemmesideudvalget. 

2. Økonomi, status og budgetopfølgning 

Regnskab 2019 – revision 

PAN gennemgik regnskabet.  

Kontingentopkrævning - status, inkl. Medlemsstatistik 

PAN orienterede om administrationens arbejde. I 2021 vil betalingsfristen være 1. 

februar som tidligere. 

Groupcare – status 

PAN synes, der har været lidt gnidninger i samarbejdet. Han har afholdt møde med 

Groupcare, og der er blevet udpeget person, som tager sig af det fremtidige 

samarbejdet med DS, og pt. fungerer det fint. Der er kommet styr på 

restancelisterne, og DS er gratis blevet opgraderet til nyeste version af softwaren hos 

Groupcare. 

Fra 2021 skulle det gerne blive bedre, da opkrævningerne sker tidligere, og der vil 

være styr på restancelisterne. Familiemedlemskaber fungerer ikke helt, men der vil 

blive udviklet en funktion i løbet af 2020. 

Ekspedition – status 

Intet nyt. 

3. Generalforsamling 

KIS orienterede om generalforsamlingen:  

Indkaldelse, beretning og forslag lægges på hjemmesiden. Indkaldelse og beretning 

kommer i næste nummer af Slægtsforskeren. 

PAN skal have borde til salg af bøger og til gratis bøger. 

4. Ny hjemmeside – status 



Ivan orienterede om den nye hjemmeside. Der ønskes en liste over alle 

lokalforeninger. De fleste lokalforeninger er godt i gang med at lave deres egne 

lokalhjemmeside. Der er webmasterkursus næste lørdag, og der er 26 tilmeldte. Efter 

kurset er der lokalrådsmøde. Efterfølgende: begge dele aflyst. 

5. Udvalgene 

a.  Strategiudvalget 

Ingenting. 

b.  Hjemmesideudvalget 

Rigsarkivet ønsker, at Danske Slægtsforskere overtager hjemmesiden kiip.dk. JKS og 

IJE kigger nærmere på, om dette kan lade sig gøre. 

DS skifter hosting af dis-danmark.dk og samler alt det samme sted på Azure, hvilket 

gør det hele billigere. Det påtænkes at gøre det før 1. august 2020. 

GEDCOM: Det står øverst på listen, og det bliver snart lavet, så GEDCOM igen kan 

bruges. Der laves en vejledning til Slægtsforskeren. 

Ny moderator: KTO orienterede om, at der kommet ny moderator. På hjemmesiden 

findes der en liste, Friendly Helpers (under Find your relatives), hvor udlændinge 

(fortrinsvis amerikanere) kan hjælpe danskere med at søge i udenlandske kilder. 

c.  Lokalforeningsudvalget - status  

I går fik HMG den underskrevne partnerskabsaftale retur, så Haderslev-foreningens 

tilknytning nu er en realitet. 

d.  Arkiv- og biblioteksudvalg 

Det gamle værk, “Vort sogns historie”, har ligget på nettet hos Vejle Bibliotek, men er 

blevet nedlagt. PAN undersøger, om DS kan overtage det, og det skal undersøges, om 

der er ophavsret.  

Slægtsforskernes bibliotek har modtaget en stor samling fra Rigsarkivet og modtager 

snart en stor samling fra Frederiksberg Bibliotek. Det er vigtigt at få overblik over 

samlingen og få dem registreret i løbet af få år. Pt. efterlyses der frivillige. 

Spørgsmålet tages op på onsdag, hvor der er møde i Biblioteksudvalget. 

e.  Udvalg for samarb. med off. myndigheder 

Dødsårsagsregistret: DS har søgt Rigsarkivet om adgang til at få hele 

Dødsårsagsregistret udleveret. Rigsarkivet er ved at indhente samtykke fra 

Datatilsynet. Senere tilføjelse: Vi har netop modtaget godkendelsen. 

Emner til møde i AO brugerråd: LOB vil gerne have folketællinger fra Gentofte vist på 

en bedre måde. Hun vil gerne have Brandts kirkebogsuddrag scannet.  

Samarbejde med RA om test af Ancestry indekserede kirkebøger: 



KIS orienterede om samarbejdet, hvor Georg Brandt Christensen og hun er blevet 

bedt om at tjekke Ancestrys kirkebogsindeksering. 

Rigsarkivet er i gang med at affotografere kirkebøger før 1812/1814 og søger hjælp til 

indeksering. Allan Vestergaard har spurgt, om DS vil finde frivillige og fungere som 

kvalitetsgaranter.  

KIS skal til brugerrådsmøde i AO 28.04.2020 og vil gerne have forslag fra bestyrelsen 

til ting, der ønskes drøftet. 

LOB orienterede om, at den frivillige vejledning mangler faciliteter og endnu ikke har 

fået et sted udpeget på den nye læsesal i Rigsarkivet i København, hvor de kan 

vejlede. PAN foreslog, at vejledningen benytter området bagest i Mediestream-

området.  

f.  Markedsførings- og aktivitetsudvalget 

Invitation til SW2020 skal være klar til generalforsamlingen: Det bedste vil være, hvis 

beskrivelsen er på den nye hjemmeside, mens tilmelding som sidst vil ske via 

webshoppen KIS sender alle nuværende tekster til PAN, der laver den samlede 

beskrivelse til hjemmesiden. Hvis det kan nås, skal der en lille notits i det næste 

medlemsblad. 

Nyhedsbrev: PAN har lavet udkast til, hvordan nyhedsbrevet kan se ud i fremtiden, og 

vi laver en nyhedsredaktion med den nuværende nyhedsredaktør Jens, KTO, KIS og 

PAN. 

Kommende arrangementer 

Historiske Dage: Måske bliver Historiske Dage aflyst pga. Coronavirus, og formentlig 

kommer den endelige besked i begyndelsen af næste uge. Er aflyst. 

Slægtshistorisk weekend: KIS orienterede om, at alt kører på skinner, og at der er 

styr på alle foredragsholdere. Maks 100 deltagere. 

Spor i Lyngen 20-3-2021: Dette er blevet et lokalt arrangement. Arrangementet bliver 

med deltagelse fra en række lokale foreninger og museer. 

ÅbentHus til efteråret: PAN orienterede om planen, der indbefatter besøg hos Hillerød, 

Bornholm, Holstebro og Vejle. 

6.  Lokalforeningsrådet 

Hans Mølgaard orienterede om, at der er møde i lokalforeningsrådet næste lørdag. 

Der er tilmeldt 34 til lokalforeningsmødet og 26 til webmasterkurset. Er aflyst. 

7.  Kommende møder 

25. april 2020 – generalforsamling Kolding 

16.-17. maj i Roskilde 

8.  Eventuelt 



Lokalforeningen i Skive har 20-års jubilæum næste år, og det fejres ved et 

arrangement 21. august 2021. Emnet bliver lokalhistorie og slægtshistorie i 

samarbejde med de lokale museer og foreninger og kommer overordnet set til at 

handle om 2. Verdenskrig.  

 


