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Deltagere:

Susanne Fuglsang
Henning Karlby (deltager kun lørdag)
Poul Wachmann (deltager kun lørdag)
Michael Dupont (deltager kun lørdag)
Arne Christiansen
Kathrine Tobiasen
Gitte Christensen
Jørgen Kristensen
Kirsten Andersen
Bodil Grove Christensen
Jesper Skov

Afbud:
Gæster:

Gunnar Larsen
Arne Feldborg
Referent:
Michael Dupont (lørdag) og Gitte Christensen (søndag)
Jesper fik stemmeret, da Poul forlod mødet lørdag aften efter punkt 14.
Søndag morgen fik desuden Arne stemmeret.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 09.03.2013
Godkendt.

3. Næste møder
15. juni 2013
17. august 2013
5. oktober 2013
23. november 2013
12. april 2014

Bestyrelsesmøde, Odense
Bestyrelsesmøde, Odense
Bestyrelsesmøde, Odense
Bestyrelsesmøde, Odense
Generalforsamling på Fyn

4. Evaluering af generalforsamlingen
Generalforsamlingen forløb godt og blev hurtigt gennemført.
Streaming af generalforsamlingen var ikke vellykket. Billederne var ok, men ikke lyden dårlig. Optagelser med tradionelt kamera er blevet gode, dog lidt underbelyst. Foreningen modtager dem i
næste uge.
Der var generelt stor tilfredshed med rundvisningerne og byvandringerne.
Det var en god idé med navneskilte til de tilmeldte med navn og medlemsnummer, sat på en snor,
så folk selv kunne tage deres skilt. Det gjorde også medlemsregistreringen lettere, og vi bør gøre
det på samme måde i fremtiden.
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JK efterlyste mere uddelegering, så alle opgaver fordeles på forhånd.
Der var lidt vel overfyldt i lokalet, så næste generalforsamling skal vi sørge for, at der er flere pladser.

5. Velkomst til ny suppleant
5.1. Bestyrelsens præsentation
Bestyrelsen præsenterede sig.

5.2. Jesper Skovs præsentation
Jesper Skov præsenterede sig selv.

6. Konstituering
Formand = Susanne Fuglsang
Næstformand = Gitte Christensen
Kasserer = Henning Karlby
Foreningssekretær = Michael Dupont
Formandssekretær = Gitte Christensen
Redaktør = Kathrine Tobiasen

7. Udvalgsposter
Bestyrelsen gennemgik og opdaterede listen over udvalgsposter.
DIS-bibliotek lægges sammen med DIS-arkiv/testamentarisk og indarbejder denne del i DISbiblioteks kommissorium.
Forretningsorden blev gennemgået og opdateret.

8. Ekspeditionen
GL berettede om forskellige ting vedr. ekspeditionen og nævnte, at flere af de nordiske blade ikke
bliver tilsendt.

9. Hjemmesideudvalget
9.1. Status
Udvalget arbejdet for øjeblikket på følgende ting:
- Overvejer, om forum skal opgraderes.
- Er i gang med at udarbejde en hostingaftale med Headnet.
- Er ved at flytte www.fynhistorie.dk, hvilket volder lidt problemer.
- Forbedre mulighederne for registrering af familiemedlemsskaber.
- Lokalforeningsmedlemsskaber skal oprettes på hvert medlem.
- Forkortelsen DIS er ved at blive rettet til på hjemmesiden, så den bliver ensartet skrevet, så
forkortelsen staves med store bogstaver.
AC fortalte, at der op til generalforsamlingen var 5000 personer, der besøgte
www.slaegtogdata.dk på én dag.

9.2. Nyheder
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Nyhedsbrevet for maj kommer til at indeholde en omtale af, at der stadig kan købes ældre
numre af Slægt og Data, samt af den nyligt udkomne bog af Kathrine Tobiasen, "At skrive
slægtshistorie".

9.3. Det kommende arbejde
Udvalget mener, at der bør afholdes flere kurser for lokalforeningernes webmastere, da der
lokalt er stort behov for et bedre kendskab til hjemmesidens muligheder.
HK fortalte, at SSF på deres hjemmeside henviser til DIS-Danmarks arrangementskalender.
Der kunne være behov for at se DIS-Danmarks kalender efter i sømmene, så den bliver mere
overskuelig og brugbar. AC fortalte, at man er ved at lave aftale med SSF om, at alle SSFarrangementer bliver oprettet i DIS-Danmarks kalender af én SSF-person.

10. Økonomi
10.1. Status
HK fremlagde regnskabet, og p.t. er DIS-Danmarks egenkapital ca. 1 mio. kr.
Der har været en del store udgiftsposter i årets første måneder; men resten af året vil udgifterne formentlig udligne sig noget. HK gjorde bl.a. opmærksom på, at flere af udgifterne ikke
kommer til at gælde resten af året, fx udgifter til advokatbistand, der knytter sig til årets første
måneder, samt udgifter til Slægt og Data 4/2012, der først er kommet med på regnskabet for
2013, selv om regningen blev tilsendt i december 2012.

10.2. Det kommende arbejde
Umiddelbart er der ikke bogført for nyindmeldte medlemmer i april 2013, hvilket formentlig
skyldes manglende afrapporteringer fra PBS. HK taler med bogføreren om det på mandag.
HK anbefalede at man søger at få forhøjet medlemskontingentet på næste års generalforsamling. Hvis dette ikke vedtages må aktivitetsniveauet nedsættes.

10.3. Forsikring (opfølgning)
HK og PW har indhentet to tilbud. Bestyrelsen besluttede at acceptere tilbudet fra Danske
Forsikring, der lyder på 3.114 kr. årligt i fem år.

10.4. Opmærksomhed på økonomien
DIS-Danmark bruger for øjeblikket for mange penge i forhold til foreningens indtægter.
HK foreslog, at DIS-Danmark holder ekstra øje med udgifter i løbet af 2013.
Bestyrelsen besluttede at revidere budgettet 2013 og 2014 med besparelse for øje på næste
bestyrelsesmøde. Bestyrelsen overvejede desuden at sætte kontingentet op.

11. Kildeudvalget
11.1. Status
Kildeudvalget skulle have afholdt møde med DDA, men mødet er udskudt til juni måned.
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Udvalget har været i kontakt med DDA i forbindelse med efterlysning af indtastningsprogram
til erindringsmedaljer 1864 i forbindelse med 150-års jubilæet 2014. Udvalget har tilbudt at lave et brugbart program, men har ikke fået nogen tilbagemelding.

11.2. Det kommende arbejde
Jesper Skov er i gang med at lave en forbedret udgave af Kildeportalen, der muligvis vil være
færdig i slutningen af året.

12. DIS-Bibliotek
12.1. Status
PW fortalte, at kartotekerne fra Landsarkivet i København bibliotek er ved at være indtastet,
og færdigindtastningen vil formentlig være færdig i løbet af de kommende måneder.

12.2. Det kommende arbejde
Indtastningerne skal sammenlignes med bogsamlingen: Hvad findes i DIS-bibliotek, og hvor
står hvad. Denne del vil formentlig være meget tidskrævende og strække sig over et år.
Der skal søges penge til en bogscanner, og udvalget er ved at finde egnede fonde. En
bogscanner vil formentlig koste ca. 500.000 kr.

13. DIS-arkiv
13.1. Status
Intet nyt.

13.2. Testamente/erklæring om overdragelse af materiale. Opfølgning
Udvalget arbejdere videre på en opdatering af DIS-arkivs testamente.
Udvalget er d.d. lagt sammen med DIS-bibliotek.

14. 25-års jubilæum
GC gennemgik det udsendte bilag.
DIS-Danmark fejrer sit 25-års jubilæum i maj 2014. Bestyrelsen besluttede, at der bør afholdes en
reception samt landsdækkende arrangementer for at fejre dagen.
DIS-Danmarks stiftende generalforsamling blev afholdt på Landsarkivet i København, der i dag er
lagt sammen med Rigsarkivet. SF spørger Rigsarkivaren, om DIS-Danmark må afholde sin jubilæumsreception i Harsdorffsalen, Rigsarkivet.
Udvalget undersøger, om DIS-lokalforeningerne o.a. skulle være interesserede i at fejre jubilæet
lokalt, fx med en slægtsforskerudstilling og et meget bredt anlagt foredrag om, hvordan man
slægtsforsker. Det kunne både være en fejring, samt en reklame for DIS-Danmark og for lokalforeningen. Arrangementet kunne evt. afholdes i samarbejde med lokalarkiver.
Bestyrelsen mente, at der skulle udpeges nogle æresmedlemmer, fx fra den første bestyrelse, de
tidligste medlemmer o.l.
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Der var opbakning i bestyrelsen til at lave et jubilæumsskrift, der bl.a. skal indeholde DIS-Danmarks
historie.
Der var ligeledes opbakning til en videokonkurrence, hvor medlemmerne kunne bidrage med videoer om deres spændende familiehistorier, og hvor der skulle laves afstemning om ens favoritvideo.
Bestyrelsen ved GC kontakter radioprogrammet Danmarksmesteren for at høre, om de vil lave et
program om slægtsforskning, hvor DIS-Danmark bidrager med gode slægtsforskerspørgsmål.

15. Vedtægtsudvalget
15.1. Status
Udvalget har holdt møde i marts, hvor udvalget gennemgik den kritik af vedtægterne, der
havde rejst sig i forum.

15.2. Det kommende arbejde
Udvalget skal mødes igen hen over året for at gennemgå vedtægterne grundigt. Det er vigtigt,
at forslag til vedtægtsændringer er på plads i god tid før generalforsamlingen 2014.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer skal med i Slægt og Data 1/2014.

16. Bogprojekter
16.1. Om at skrive slægtshistorie
Bogen er blevet trykt og kan snart købes via DIS-Danmarks hjemmeside.

16.2. Lærebog i gotisk / HK m.fl.
Gruppen har holdt møde om bogens indhold, bl.a. alfabeter, læse- og skriveøvelser. I første
omgang vil man fokusere på en bog, der kan bruges til selvstudium, mens de egentlige lektioner, fx til undervisningsbrug, kan komme i et evt. senere bind.

17. Statens Arkiver
17.1. Samarbejde med DDA. Opfølgning
Poul og Jesper orienterede om sidste møde med DDA.

17.2. Slægtsforskervejledning på Rigsarkivet
MID fortalte om Allan Vestergaards henvendelse. SA er interesseret i slægtsforskervejledning
på Rigsarkivets læsesal, hvor DIS-Danmarks medlemmer kunne vejlede arkivbrugere i
slægtsforskning. Bestyrelsen bakkede op om forslaget, og MID og GC skriver en indstilling,
som herefter sendes rundt i bestyrelsen. Derefter sendes det til SA.
Vi overvejer at udvide tilbuddet til Viborg og Aabenraa.

18. Nationalt samarbejde
18.1. Status
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Susanne og Arne deltog i et møde med SSF ved Trilby L. Gustafson og Anton Blaabjerg i Albertslund. Der er stemning for samarbejde.
SSF bruger fremover kalenderen på DIS-Danmarks hjemmeside, når de lægger arrangementer på nettet.

18.2. Historisk arrangement "Slægt og individ" afholdes 2015. Opfølgning
Trilby Gustafson repræsenterer de tre landsdækkende slægtsforskerforeninger i styregruppen. http://kulturaar2015.wordpress.com/
Michael, Kathrine og Susanne er nedsat i en gruppe, som følger projektet nøje.

19. Forslag om samarbejdsprojekt for DIS, SSF og Samfundet
Da Rigsarkivet har besluttet sig for at scanne Rigsarkivets lægdsruller, skal vi drøfte, hvad samarbejdsprojektet i stedet skal bestå af. Det kunne være folketællingen 1940 eller en anden konkret
kildegruppe med landsdækkende interesse, det kunne være en nyscanning af ældre kirkebøger og
folketællinger, hvor AO halter, det kunne være et bredt formuleret samarbejdsprojekt, hvor vi sørger
for udstyr og folk, og hvor Statens Arkiver melder ind med opgaver. Lige meget hvad, vil det sikre
vores medlemmer, at der kommer flere arkivalier på nettet.
Bestyrelsen besluttede, at man skulle gå ind i et samarbejde med SSF og Samfundet om at
indscanne ikke nærmere specificerede slægtshistoriske kilder.
Bestyrelsen besluttede, at SF holder et afklarende møde med Asbjørn Hellum, sammen med de
andre foreninger, hvor det bliver aftalt, hvilke kilder der bliver mulighed for at scanne.
Dernæst skal der søges om penge til at indkøbe scannere til opstilling på Statens Arkiver og i DISbibliotek.

20. Forslag om samarbejde med Kildeskriftselskabet
Se bilag
MID henviste til Kildeskriftselskabets vedtægter og samarbejdsaftale, og forslaget fandt tilslutning i
bestyrelsen. MID underretter Kildeskriftselskabet om beslutningen.

21. Internationalt samarbejde
21.1. Status
DIS-Danmarks bestyrelse mødtes med DIS-Norge bestyrelse på Rigsarkivet i København d.
2. marts. En af de ting, der blev talt om, var hvorvidt, DIS-Danmark kan stille med en tekniker
til at indgå i arbejdet med fælles nyt DIS-træf/DIS-Tref/DISBYT sammen med Norge og Sverige. Susanne meddeler Torill, at Jesper deltager fra DIS-Danmark.

21.2. Det kommende arbejde
Vi har sagt ja til at deltage i de svenske slægtsforskerdage 23.-25. august i Köping. Vi deler
stand med DIS-Norge og DIS-Sverige.
Bodil, Susanne, Gitte, Jørgen og Arne deltager fra DIS-Danmark.

22. Lokalforeningsudvalget
22.1. Status
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Der er stiftende generalforsamling i DIS-Odsherred 14. maj 2013. Det bliver DIS-forening nr.
14.

22.2. Det kommende arbejde
Udvalget overvejer at ændre på måden at yde tilskud på, så det faste tilskud pr. medlem ændres til at give hver forening det samme beløb, så de mindre foreninger får større hjælp.
7. september er der møde med lokalforeningerne på hotel Ansgar.

23. Markedsføringsudvalget
23.1. Status
Velkommen til DIS-Danmark er blevet genoptrykt.
Vi skal genoptrykke hjælp til nybegyndere. QR koden på bagsiden skal fremover gå til Tilmeldingssiden.

23.2. Det kommende arbejde
Visitkortkort til Bodil, Kirsten og Kathrine. Skjorter til Bodil, Jesper og Michael. Er der andre,
som mangler skjorter, skal de give Arne besked senest 1. juni.

24. Kommunikationsstrategi
Der var enighed om, at det er en god idé med en kommunikationsstrategi. Arbejdet videreføres
under Markedsførings- og kommunikationsudvalget. Forslaget blev vedtaget.

25. DIS-Træf
25.1. Status
Filer indsendt efter 30. september 2012 kan ikke findes i DIS-Træf. Arne og Jørgen samarbejder omkring en løsning.
Som nævnt i punkt 21.1 er Jesper udpeget til at samarbejde med DIS-Norge og Föreningen
DIS til at udvikle et nyt DIS-Træf.

26. Eventuelt
AC orienterede om AO-brugermøde 3. maj 2013.
Datatid har kontaktet Susanne Fuglsang om et interview, som er fundet sted. Vi forventer, at det
bliver bragt i næste nummer af Datatid.
Vi er blevet tilbudt en annonce i Slægten. Kathrine udfærdiger den.
Arne fortalte, at Politiets registerblade i 31. maj afholder brugerdag. Arne og Jørgen deltager.
Odense 4. maj 2013 – Michael Dupont
Odense 5. maj 2013 – Gitte Christensen

