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Deltagere:  Jesper Skov 
 Kathrine Tobiasen 
 Kirsten Andersen 
 Anton Blaabjerg  
 Bodil Grove Christensen  
 Jan Amnitzbøl Krusell (deltog indtil søndag middag) 
 Poul Wachmann  
 Jørgen Kristensen 
 Kaj Holdensen (deltog indtil søndag morgen) 
 Lone Bergmann 
Afbud:  Michael Dupont 
Gæster: Arne Christiansen (deltog lørdag formiddag) 
 Arne Feldborg (deltog lørdag) 
Referent:     Bodil Grove Christensen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden / Alle 
Da Michael Dupont ikke er tilstede, har Kirsten Andersen stemmeret. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. marts 2015 / Alle 
Godkendt 

3. Næste møder / Alle 

 
 
 
 
 

 
 KA sørger for at bestille plads til os. 

4. Ekspeditionen / AC 
Se 1 bilag 
Publikationer: 
Der er masser af blade, mens ”Hjælp til nybegyndere” er ved at være udsolgt.  
Den bør revideres før genoptryk. Samme oplag som sidst. 
Den lille A5-folder om DIS-Danmark bør også revideres før genoptryk, da der er en del æn-
dringer på hjemmesiden. Der trykkes 500 – 1000 stk., fortrinsvis udleveres de til nye medlem-
mer. 
 
Det er markedsføringsudvalgets opgave at revidere disse publikationer. 
 
Tidsskriftslæsekredsene:  
        
Det blev besluttet at opsige abonnementerne på de blade, som der ikke længere er læsere til. 
Til de norske blade henvises til samarbejdsaftalen med DIS-Norge, hvor vi kan læse på hjem-
mesiden. 

5. sept. 2015 Odense, Hotel Ansgar 

21. nov. 2015 Biblioteket, Albertslund 

16. og 17. jan. 2016 Odense, Hotel Ansgar 

2016 Generalforsamling, Jylland 
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Der kan fremover lægges referater af artikler fra udenlandske blade på hjemmesiden.  Der 
skrives et brev til deltagerne i læsekredsen for at spørge, om der er nogen som har lyst til at 
skrive artikler. Hvis nogen vil deltage i dette, kommer de til at stå øverst på sendelisten. Hvis 
der derefter er medlemmer, som er interesserede i at læse hele artiklen, kan de henvende sig 
til ekspeditionen, hvor bladene opbevares. 
      
Materialer hos BOX-IT og andre steder: Der er en hel del ældre regnskaber mv. inkl. bilag. 
Årsregnskaberne ligger allerede på fildelingsområdet. 
De ældre materialer skal afleveres i Albertslund, når den nye kasserer har gennemgået og sor-
teret det. Herefter kan det scannes ind.  

5. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer, præsentation af alle / Alle 
 

6. Evaluering af generalforsamlingen 2015 / Alle 
 

Det vil være godt at være meget på forkant med næste års generalforsamling, så vi allerede på 
januarmødet kan gøre det hele klar til afsendelse. Vi skal også have set på stedet i meget god 
tid. 
Der skal være gode transportmuligheder  og let adgang for alle, nok siddepladser og ordentligt 
lydanlæg + muligheder for servering. Desuden skal der være noget kulturelt i passende nær-
hed. 
 
Jyderne bedes orientere sig om mulighederne til næste bestyrelsesmøde, hvor sted og tovhol-
der besluttes. 
 
Det var ikke heldigt, at rigsarkivarens hustru ikke fik lov at deltage i generalforsamlingen. 
 
Rengøringen i kælderlokalet var ikke i orden, og gulvet på 1. sal var skævt og voldte ordstyre-
ren problemer ind imellem. 
 
Ordstyrer og referent klarede begge opgaverne fint.  
 

7. Udvalgsposter / Alle 
 

Se 1 bilag 
Arne Christiansen deltager i DHF endnu et år og sender referater fra deres møder til bestyrel-
sen. Han fortsætter også i PRB. 

       

8. Revision af forretningsorden / Alle 
Den nye forretningsorden bliver lagt på hjemmesiden.  
NB. Det er vigtigt at overholde tidsfristerne vedr. udsendelse af dagsordener og bilag hertil. 
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9. Økonomi / JAK 
Se 2 bilag 

9.1. Status 

Overdragningsprocessen er godt undervejs, dokumenter til underskrivelser mangler dog. 
Formand og kasserer får administratorrettigheder. Tidligere administratorer fjernes mandag. 
Alle bestyrelsesmedlemmer inkl. valgte suppleanter tildeles ”se”-adgang til banken. 
 
Når bogføringen for maj måned er afsluttet, udsendes en status til bestyrelsen.  
 
Regninger skal fortsat sendes til både kasserer og bogholder. 

9.2. Moms-sagen, opfølgning 

Der kommer noget på hjemmesiden hurtigst muligt herom. 

9.3. Ny struktur? 

Der har tidligere været en snak om opsplitning af foreningens aktiviteter, men denne del gem-
mes, til vi har SKAT’s endelige afgørelse. 

9.4. Det kommende arbejde 

Der bliver arbejdet med at få større synlighed over opkrævninger, der udsendes til de forskelli-
ge personer, medlemmer som ikke-medlemmer. Der arbejdes også med at forenkle bilag og 
formularer, f.eks. kørselsafregning. 
Se også under pkt. 9.1. 
 
Bestyrelsen efterlyser, at vi i fremtiden bedre kan bruge økonomisystemet . 

10. Nationalt samarbejde / JS 
Se 1 bilag 

10.1. Status 

Der har været et møde med SSF ang. trykning af et fælles blad med fordeling af midler til dette 
blad. Der lægges 110.000 kr. fra DIS og 40.000 kr. fra SSF, overskydende midler sættes tilba-
ge i samme forhold til de to foreninger. Der bliver også indstik til bladene fra de to foreninger. 
Forsendelsen vil være lidt dyrere end normalt pga. tykkelsen, men da vi deler udgifterne med 
SSF, ender det med at blive samme udgift for os som normalt. Vi forsøger at undgå at sende 
dobbelt. De forskellige lister vil blive gennemgået for at finde dubletterne.  
 

10.2. Historiske dage, evaluering 

Vores stand blev kåret som den 3. bedste ud af ca. 50. Udgifterne holdt den økonomiske ram-
me, der var udgifter på ca. 30.000 kr. Der var mange, som shoppede gratis materialer. Det er 
uvist, om det gav nye medlemmer her og nu. Der kommer en artikel om dagene i fællesnum-
meret af bladet. 
Det blev foreslået, at vi forsøger at få en del af Rigsarkivets stand næste år. 
Der var en god stemning på messen, og det kan forventes, at der kommer flere deltagere næ-
ste år, da det var første gang i år. Der var ca. 7.000 besøgende de to dage. 
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10.3. Slægtshistorisk weekend 

Programmet er tæt på at være på plads. Det bliver på Nørgaards Højskole i Bjerringbro i år, det 
er d. 2. – 4. oktober 2015. Temaet er Biografien i 1800-tallet.  
Der skal også findes en modtager af Årets Slægtsforskerpris 2015. 

10.4. DHF 

Se under punkt 7. 

10.5. Politiets Registerblade 

Se under punkt 7. 

10.6. Slægtsforskervejledning på Rigsarkivet 

København: 
På tre halvår har der været ca. 700 besøgende. Der er normalt 6-8 vejledere hver torsdag, og 
det kører vældig fint. Lørdagsåbent har ikke været den store succes, og derfor droppes det 
igen. Vejledningen er stoppet nu pga. sommer, og genoptages igen til september. 
Der er problemer med akustik i skolestuen, og der snakkes med Rigsarkivet om det.  
Det er ønskeligt, at Rigsarkivet stiller PC’ere til rådighed. Der står pt. 3 computere, men de kan 
kun bruges til DAISY, de burde have netadgang. 
Viborg: 
Der er vejledning hver anden torsdag, det kører rigtig godt. Typisk er der mellem 6 og 14, som 
kommer til vejledning. Vejlederne er bestyrelsesmedlemmerne fra SSF/Viborg. Der er ikke 
PC’ere stillet til rådighed, til gengæld er der et stort lokale oven over læsesalen til rådighed. 
Rigsarkivet har bedt vejlederne om at stå for at introducere kirkebøger og folketællinger, gotisk 
skriftlæsning, ejendomshistorie mv. på skift den 3. torsdag i måneden. Denne introduktion star-
ter til september.  
 

10.7      Tilskud til møde for admingruppen fra Facebook 

Der bevilges et tilskud på 500 kr.  
 

10.8      Slægtsuge på Rigsarkivet i København 

Vi deltager med to personer. Der laves en udstilling på Rigsarkivet, de slægtshistoriske for-
eninger laver denne. Der bliver også foredrag. Det drejer uge 38. Der søges midler udefra.          

11. Kildeudvalget / JS 

11.1. Status 

Der bliver indtastet på Kildeportalen, men det bliver ikke offentliggjort pt. Der er rykket flere 
gange hos Dansk Dataarkiv for at få filer, som kunne bruges til det. Dansk Dataarkiv spørges 
om status og udsigterne for offentliggørelse. 
Mht. samarbejdet med mormonerne om pasprotokollerne er der ikke sket noget indtil videre, vi 
afventer yderligere tiltag. 
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11.2. Det kommende arbejde 

Fremtidige projekter kunne være mindre projekter, som ikke bliver klargjort af f.eks. Rigsarki-
vet. 
 

12. Hjemmesideudvalget / KA 

12.1. Status 

Der er ikke sket så meget siden sidst, der er blevet flyttet et par småting. 

12.2. Det kommende arbejde 

Der påregnes et møde før sommerferien. 

12.3. Ny adgang til Forum 

 
Det blev besluttet, at gruppen Slægtsforskning – metode og teknik lukkes helt. Gruppen Hjælp 
til Opslag omdøbes til Slægtsforskerhjælp. Det annonceres på hjemmesiden. 
Der skal modereres hårdt, hvis der opstår problemer. 
 
Bestyrelsen modtager en mail, når medlemmer i Forum efterlyser reaktion fra bestyrelsen. Be-
styrelsesmedlemmerne skal være opmærksom på at svare på egne vegne, og ikke på besty-
relsens vegne. 
 

12.4      Henvendelse fra Bent Mortensen 
 Hans Engmark kontaktes ang. ophavsretten til materialet.  
 Bent Mortensen meddeles, at hans materiale tages fra hjemmesiden.  
          

13. DIS-Arkiv & Bibliotek / PW 

13.1. Status 

Der registreres bøger hele tiden, ca. 10.000 er registrerede. Knap 500 er lagt på nettet, og er 
dermed tilgængelige for alle. 
De sorterer dubletter fra, ca. 700 er samlet fra pt. Medlemmer kan erhverve disse, dog mod   
betaling af porto. Dette tilbud lægges på hjemmesiden under Markedspladsen.  

13.2. Det kommende arbejde 

Der søges fonde for at få midler til en A3 scanner og en A4 scanner.  

14. Nordisk samarbejde / JS 

14.1. Status 

DIS var repræsenteret ved DIS-Norges konference for udveksling af erfaringer fra lokalforenin-
ger i Oslo i april. Deres struktur er noget anderledes end vores, de er nemlig styret oppefra. De 
har en praktisk hjemmeside, og har programmeringsfolk tilknyttet, så det hele kører hurtigt. De 
har et sekretariat, som styrer alt det daglige. Der er ca. 12.000 medlemmer i DIS-Norge, og de-
res kontingent ligger på 460 NKR. 
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DIS-Norge er fortsat meget interesserede i at samarbejde med os, mens samarbejdet med 
DIS-Sverige ligger noget tungere. 

14.2. Det kommende arbejde 

DIS-Sverige kontaktes uformelt for at spørge til, hvordan det går.   
Udvalget bedes overveje, hvilket samarbejde der ønskes med vore nærmeste nabolande. 
 

15. Internationalt samarbejde / PW 

15.1. Status 

Der er kommet en henvendelse om at lave en podcast om slægtsforskning i Danmark. Der ar-
bejdes med sagen. 
 
Der har været forespørgsel på opslagsservice i udlandet. Det er svært at gøre, da der ikke er 
ret mange kirkebøger tilgængelige på nettet for Tyskland. Folketællinger findes kun i yderst 
begrænset omfang. 
Der er kommet en ny kirkebogsportal for Tyskland: www.archion.de, der er kun få kirkebøger 
lagt op indtil videre, og kun for den evangeliske kirke(protestantisk).  
Der er kommet en ny database for døde under 1. verdenskrig. 
Der er også en database for tyske krigskirkegårde. 
 

15.2. Det kommende arbejde 

 

16. Lokalforeningsudvalget / KH 

16.1. Status 

Der ligger en del ansøgninger fra andre foreninger om tilskud, der udbetales max. 1000 kr. pr. 
forening pr. halvår. 
Nyhedsbrev: webmasterworkshop og lokalforeningsdag d. 6. september 2015 på hhv. Hotel 
Ansgar og Hotel Plaza, Odense.  

16.2. Udbetaling af kontingent 

Der vil blive afregnet mindst én gang i kvartalet mht. kontingent med udgangen af 2. kvartal 
2015. Der sendes besked ud til lokalforeningskassererne i den forbindelse. 
Der skrives ud til lokalforeningerne for at minde dem om proceduren vedr. tilskud. 

16.3. Det kommende arbejde 

Samfundet kontaktes ang. kontingentudbetaling. Der vil blive afregnet i løbet af 1-2 uger. 

17. Strategi- og vedtægtsudvalget / PW 

17.1. Status 

Der har ikke været afholdt møde. 

http://www.archion.de/
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17.2. Det kommende arbejde 

Der er blevet scannet en bog om strategiarbejde, der sendes et link til hele udvalget. 

18. DIS-Træf / JK 
Se 1 bilag 

18.1. Status 

Der er indkøbt et program til at hjælpe med at rette fejl i DIS-Træf. 
Der er lavet en oversigt over, hvilke programmer folk anvender. Legacy bliver brugt meget af 
dem, som nu sender filer ind. De ældre brugere bruger stadig Brothers Keeper. Der er stadig 
problemer med at danne GEDCOM-filer fra MyHeritage, ikke mindst hvis programmet anven-
des online. 

18.2. Det kommende arbejde 

Det gode samarbejde med både Norge og Sverige fortsættes. 

19. Kommunikationsudvalg / KT 

19.1. Revidering og genoptryk 

Se under punkt 4. 
 
Der blev spurgt til, hvor ofte nyhedsbrevet udsendes? 

20. Nyt fildelingssystem / JS 
 

Systemet blev fremvist 

21. Spørgsmål til udvalg / Alle 
Ingen spørgsmål. 

22. Eventuelt / Alle 
 
Udstillingsmateriel flyttes fra den tidligere formands adresse til f.eks. BOX-IT.  

 


