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Påtegning og erklæring 
 
 
 
Kasserens påtegning 
 
 
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2007 for DIS Danmark. 
 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte 
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede 
af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 
 
 
Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold, og der 
påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser. 
 
 
 
Holte, den    /        2008   
 
 
 
----------------------- 
Werner Wittekind 
 
INTERN REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Regnskabet er revideret og fundet i orden. 
 
 
Holte den         /            2008 
 
 
 
Svend- Erik Christiansen                      Ole H. Jensen 
revisor                                                   revisor 
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Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor 
 
Til Medlemmer af ”DIS DANMARK”. 
 
Vi har efter aftale gennemgået årsrapporten for ”Dis Danmark” for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2007. 
 
Virksomhedens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. 
Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion om årsrapporten. 
 
UDFØRT ARBEJDE 
 
Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard 
(RS2400) om gennemgang. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører 
gennemgangen med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at årsrapporten 
ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Gennemgangen er begrænset til først og 
fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer samt analyser af regnskabstal og 
giver derfor mindre sikkerhed end revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor 
ingen revisionskonklusion om årsrapporten  
 
KONKLUSION 
 
Ved gennemgangen er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter at årsrapporten 
giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 
31. december 2007, samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
 
Holte, den      /     2008 
 
Vedbæk Revision 
Registreret revisionsfirma, FRR 
 
 
Lillian Hauermann Sørensen 
Registreret revisor FRR 
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Bestyrelsens beretning 
 
 
Foreningsoplysninger 
 
Foreningen DIS Danmark 
 Rudersdalsvej 114 
 2840 Holte 
  
 
 
 Telefon: 45 41 43 15 
 Hjemmeside: www.dis-danmark.dk 
 E-mail: admin@dis-danmark.dk  
 
 
 Hjemsted: Rudersdal 
 Regnskabsår 1. januar – 31. december 
   
Formand Arne Christiansen 
Næstformand Erik Kann 
Kasserer Werner Nielsen Wittekind 
Sekretær Inger Buchard 
Ansvarshavende 
redaktør / medredaktør 

 
Erik Kann / Kathrine Tobiasen 

Interne revisorer Svend-Erik Christiansen / Ole H. Jensen 
Bestyrelse H.C.Andersen / Ole Degn / Jens V Olsen / Ruben Højmark 

Jensen 
 
 
Revisor Vedbæk Revision 
 Registreret revisionsfirma FRR 
 Lillian Hauermann Sørensen 
 Skovlytoften 22 
 2840 Holte 
 Tlf  45 66 10 71 
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Bestyrelsens beretning 
 
Vertikalt eller horisontalt, lodret eller vandret. Synsvinklen har i den grad været aktuel i den 
beretningsperiode, der skal behandles i det følgende. Og det endda i flere forskellige sammenhænge. 
 
Lokale foreninger eller afdelinger 
Inden for vores egne rammer har spørgsmålet om det horisontale og vertikale været et næsten permanent 
tema i drøftelserne om dannelsen af lokalforeninger: Skulle foreningen fortsat bestå af én og kun én centralt 
placeret bestyrelse, hvori alle tråde i alle foreningsforhold samledes, eller skulle man i højere grad satse på 
det brede, horisontale snit med stor grad af bred medbestemmelse gennem en vifte af lokale afdelinger. 
Rent principielt har såvel den siddende som den på forrige generalforsamling valgte bestyrelse længe meldt 
klart ud, at vejen frem pegede mod dannelse af et bredt netværk af lokalforeninger. Men ingen i bestyrelsen 
havde formodentlig forestillet sig, hvor vanskeligt det rent faktisk ville blive at finde den helt rigtige vej frem. 
Der var forslag fremme om at skele til, hvorledes man havde grebet sagen an i Norge og Sverige. Men de to 
landes meget anderledes geografi giver helt andre konditioner og udfordringer i den lokale 
foreningsdannelse. Samtidig er foreningsstrukturen meget forskellig i de forskellige områder af Danmark, så 
en ensartet løsning for hele landet ikke dækker behovet for regionalisering af DIS-Danmark. 
Helt centralt i vores drøftelser har stået overvejelserne over, hvor meget ”central styring”, der skulle udøves: 
Skulle den centrale organisation godkende vedtægter, skulle der afleveres regnskaber etc.? Mindst lige så 
vigtigt har drøftelserne om medlemskab været: Skulle der være krav om medlemskab af DIS-Danmark for at 
tillade medlemskab af en lokal forening eller skulle der ikke?  
Bestyrelsen har haft forskellige udkast til vedtægtsændringer under debat på flere bestyrelsesmøder. Vi er 
endt med en helt simpel model, der de facto stiller de enkelte lokalforeninger helt frit. Derved sikres i videst 
muligt omfang, at de lokale foreningsdannelser kan opnå tilskud fra kommunalt hold. Det bliver spændende 
at se, hvorledes generalforsamlingen vil forholde sig til forslaget, som er optrykt andets steds i dette nummer 
af Slægt&Data. Under alle omstændigheder håber bestyrelsen at der vil blive taget endnu flere lokale 
initiativer. Det må være den rigtige vej frem at sikre den nære forankring. 
 
Sammenslutning på landsplan 
Det vertikale og horisontale har også været i spil i relation til drøftelser om DIS-Danmarks forhold til de to 
andre landsdækkende sammenslutninger, Sammenslutningen af Slægtshistoriske foreninger og Samfundet 
for dansk genealogi og personalhistorie. Skal vi fastholde den vertikale model hvor vi med lodrette snit deler 
landets slægtsforskningsinteresserede eller skal vi tænke bredt, tværgående og fælles med fremadrettet 
samarbejde. Bestyrelsen har drøftet spørgsmålet ved flere lejligheder, senest ved en bestyrelsesweekend i 
januar måned. For os er der ingen tvivl om, at det ikke giver mening at dele slægtsforskerne op i to grupper: 
Én med computere og én uden computere. Den logiske og rigtige konsekvens er og skal være samarbejde, 
et samarbejde som meget vel på sigt kan betyde fusion og derved nedlæggelse af DIS-Danmark som 
selvstændig forening. Det er vigtigt, at allerede generalforsamlingen i 2008 går aktivt ind i disse overvejelser. 
Med henblik på konkretisering af samarbejdet har bestyrelsen inviteret de to andre landsdækkende 
foreningers bestyrelser til at deltage i et møde i løbet af foråret. Det vil forhåbentlig blive muligt at omsætte 
en masse energi til konkret samarbejde ved den lejlighed. 
 
Forholdet til medlemmerne 
Det vertikale og horisontale bør også tages frem, når man drøfter forholdet mellem bestyrelsen og 
medlemmerne. Bestyrelsens rolle og samspil med medlemmerne har været fremme i mange debatter, tråde i 
forum og udvekslinger af synspunkter ved medlemsmøder.  Tonearten har langt fra altid været munter, og 
det har næppe været muligt at binde alle sløjfer på en pæn og for alle tilfredsstillende måde. 
Allerførst er det vigtigt at slå fast, at debatterne i bestyrelsens øjne har været særdeles nyttige og positive. 
Og selvom der jo langt fra har været tale om revolutionære stemninger, har der på markant vis været stillet 
spørgsmål ved bestyrelsens reelle fodfæste i medlemsskaren. Selvfølgelig har bestyrelsen gjort sig mange 
tanker om, hvorfor og hvordan. Ét entydigt svar findes givetvis ikke.  
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Der er imidlertid næppe tvivl om, at bestyrelsen i dag står i spidsen for en overordentlig velkvalificeret 
medlemsskare, der for længst har styr på teknologiens mange nuancer. Det lyder måske lidt dumt - men 
denne nedbrudte autoritet åbner for bare pletter rundt i hjørnerne. Helt uden betydning er det heller ikke, at vi 
ganske enkelt er mange flere medlemmer nu end for bare 5 år siden. Det givet rent logisk flere nuancer og 
synspunkter. Den berømte gyldne middelvej er stadig god - men blot blevet vanskeligere at finde frem til. 
Paradoksalt nok vil udviklingen mod flere og flere lokale afdelinger/foreninger givetvis gøre det endnu 
vanskeligere at navigere. Lokale ildsjæle vil med rette føle mere for lokale initiativer end centralt afstukne 
projekter: Utilfredsheden lurer måske lige om hjørnet. I de kommende år vil vi formodentlig opleve, at det 
blive mere og mere komplekst at navigere for DIS-Danmark. Først den dag hvor alle dele af landet er dækket 
af lokale afdelinger, vil der effektivt kunne blive taget skridt til at føre det landsdækkende organ til alene at 
være et koordinerende organ ja  og det da kun, såfremt det er den vej, man ønsker at udviklingen skal gå. 
Bestyrelsen har som en konsekvens af drøftelserne om indflydelse, åbenhed mm. forsøgt tiltag, der 
forhåbentlig gerne på sigt skulle sikre mere åbenhed og synlighed. Seneste tiltag er en bestyrelsesblog på 
hjemmesiden. Vi håber mange har været opmærksom på den nye del af hjemmesiden. Det bliver 
spændende at høre kommentarer på hjemmesiden. 
Som noget meget centralt iværksattes i beretningsåret en medlemsundersøgelse. Undersøgelsen blev søsat 
efter meget nøje overvejelser og omhyggelig kontrol af hvert enkelt spørgsmål. I skrivende stund arbejdes 
med analyserne af de indkomne svar. Der indkom i øvrigt i alt  1732 svar, heraf under 50 fra deltagere der 
ikke er medlem – endnu, hvilket vi tillader os at kalde en succes. 
 
Undervisning og foredrag 
For nogle år siden var undervisnings- og foredragsvirksomheden gået næsten i stå. For at komme i gang 
igen ansatte foreningen en undervisningskoordinator med ansvaret for denne vigtige del af vores 
formidlingsvirksomhed. Ansættelsen bar øjeblikkelig frugt og det myldrede frem med arrangementer i den 
østlige del af landet. Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde en person, der med samme ildhu kunne 
sparke liv i tingene i Vestdanmark. Bestyrelsen foretager løbende evaluering af tilmeldingerne til de enkelte 
arrangementer og forsøger hele tiden at finde frem til emner, der i særlig grad har medlemmernes interesse. 
Bestyrelsen har i øvrigt taget initiativ til en noget anderledes organisering af undervisningen – bl.a. for at 
fremme en større aktivitet i først og fremmest Jylland. Her er der nok ikke brug for nye lokalforeninger under 
DIS-Danmark i et i forvejen velorganiseret foreningslandskab, men snarere et koordinerende samarbejde 
med de eksisterende foreninger.  
 
Hjemmesiden 
Hjemmesiden er en særdeles vigtig del af vores virksomhed. Vi er Hanne Marie Rud stor tak skyldig for 
hendes kæmpe arbejde med at holde fat i alle trådene omkring vores hjemmeside. Der er pt. knyttet ikke 
mindre end 7 frivillige personer til at udføre en række opgaver med opdateringer etc. Stor tak til dem også.  
Der er iværksat et større arbejde med henblik på omlægning af hjemmesiden til et CMS-system. Det er en 
stor indsats, der primært kan plejes når alle familiemæssige pligter med mad, opvask etc er klaret. Der har 
været drøftet forskellige aspekter i omlægningen, og alle er meget spændte på, hvad resultatet bliver. Vi har 
netop knyttet det tidligere bestyrelsesmedlem Flemming Maiborg til projektet. Det er meningen at han skal 
være tovholder (projektleder), og han kan derved blive en tiltrængt aflastning for Hanne i arbejdet. 
At vores hjemmeside er vigtig fremgår af besøgstallene: Ca. 7500 pr dag!!!!! 
 
Medlemstallet 
Antallet af medlemmer er fortsat stigende. Der har ganske vist været en vis stagnation i begyndelsen af 
beretningsåret. Men nu stiger antallet af nye medlemmer igen markant. Ved slutningen af sidste 
beretningsperiode havde vi ca. 4600 medlemmer. I skrivende stund er tallet 5000:  ikke helt ringe endda! 
 
Bestyrelsesmøder 
Odense er blevet det faste mødested for bestyrelsen. I år har der været holdt i alt 4 bestyrelsesmøder 
suppleret med den traditionelle bestyrelsesweekend, hvor der som altid er mulighed for at drøfte mere 
principielle spørgsmål. Igennem hele året har vores suppleanter været inddraget i arbejdet som ”næsten helt 
ordinære” bestyrelsesmedlemmer. 
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De deltager i alle møder og løser hver deres specielle opgaver. Det giver en stor ekstra kraft til bestyrelsens 
arbejde, at der er fire ekstra hænder til at løfte, ganske særligt fordi 2 bestyrelsesmedlemmer besluttede at 
forlade opgaven i begyndelsen af foreningsåret. Der var desværre tale om to overordentlig flittige 
medlemmer, derfor har nogle opgaver lidt under den manglende arbejdskraft. 
 
Det nordiske og det nordtyske samarbejde 
Bestyrelsen er i gang med at sondere terrænet med henblik på at udvide samarbejdet med Nordtyskland, 
som mange danske slægtsforskere har forbindelse til. Det er et vanskeligt område at søge i, men 
forbindelserne er lige så tætte som til Norge og Sverige. 
Bestyrelsen har desuden i flere år deltaget aktivt i det nordiske samarbejde og har sidst haft en stand på de 
svenske slægtsforskerdage i Halmstad. Det er nødvendigt at sende en lidt større delegation, da 
spørgelysten hos gæsterne er stor. En stor delegation er ensbetydende med store udgifter. Bestyrelsen 
overvejer løbende om det fortsat er rimeligt at bruge så mange medlemskroner til denne aktivitet. 
 
DIS-Træf 
DIS-Træf ordningen har efterhånden en del år på bagen. Det er blevet en velfungerende størrelse, der lige 
nu rummer ca. 1,4 millioner poster. 
 
DIS-Arkiv 
Efter mange og lange overvejelser er det nu endeligt lykkedes at fastlægge regler for DIS-Arkiv, der skal 
gøre det muligt for vores medlemmer at testamentere digitalt materiale i DIS-Arkiv, således at det sikres for 
eftertiden. Ordningen beskrives i det førstkommende nummer af Slægt&Data 
 
Slægt&Data 
Bladet er som vanligt udkommet med 4 numre. Indholdsmæssigt har udviklingen mod flere artikler med ”rent 
slægtsforskningsmæssigt” indhold taget yderligere fart. Det er dejligt for redaktørerne, at der kommer så 
mange positive tilkendegivelser om bladet. Redaktionen bestræber sig på et bredt og varieret indhold. Og 
der er altid brug for nye bidrag. 
Redaktionen har valgt at samle såvel trykning som teknisk redigering og opsætning i Grafisk Data Center i 
Odense. Det har betydet mere rationelle arbejdsgange omkring bladproduktionen. 
 
Kildeindtastningerne 
Det lille barn er slet ikke noget barn længere og slet, slet ikke lille mere. Det er imponerende at være vidne til 
den flid og omhu, der lægges for dagen af de mange kildeindtastere. Bestyrelsen vil gerne rette en kæmpe 
stor tak til alle, der yder et bidrag. Arbejdet fortsætter, den store opgave ud over færdiggørelsen af 
folketællingerne er kirkebøgerne, og det bliver spændende at se, hvilket produkt DDAs arbejde med ny 
software til kildeindtastning giver os at arbejde med. 
 
Fremtiden 
Det er velset, at bestyrelsen i forbindelse med beretningen ifører sig den visionære optik i et sæt af tanker og 
ideer om, hvordan udviklingen bør forløbe i de nærmeste år. Forhåbentlig vil rigtig mange møde frem på 
generalforsamlingen ikke bare for at tage stilling til bestyrelsens ideer og tanker, men så sandelig også for 
selv at sætte ideer og tanker på dagsordenen i de kommende år. I bestyrelsen mener vi, at det bl.a. er vigtigt 
at gøre sig overvejelser om følgende forhold: 

Samarbejde med de andre landsorganisationer 
Samarbejde med de nordiske DIS-foreninger 
Samarbejde med Nordtyskland 
Vores nye hjemmesidestruktur 
Indsatsen omkring DISWiki 
…… 
listen er åben for nye indspark 
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Hverken vertikale eller horisontale tilgange kan ændre ved, at det herefter bliver bestyrelsens opgave at 
omsætte det til konkrete initiativer af så bred interesse som muligt. Det gør vi i sandhed også gerne, blot vi 
ved, at det er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker. 
 
 
 
 

       
Bestyrelsen i DIS-Danmark 

 
Arne Christiansen    Ole Degn   
 
Erik Kann     H.C.Andersen 
 
Werner Nielsen Wittekind   Inger Buchard 
 
Kathrine Tobiasen    Ruben Højmark Jensen 
 
Jens V. Olsen  
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsrapporten for 2007 er aflagt i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser 
for klasse A-virksomheder og gældende revisionsstandarder 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: 
 
 

GENERELT 
 
 

Resultatopgørelsen 
 
 
Nettoomsætning 
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen. alle indtægter vedrører indeværende år 
Foreningen er ikke momspligtig. 
 
Aktiviteter 
Aktiviteter er udtryk for de i året afholdte udgifter.  
 
Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, 
realiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer. 
 
 

Balancen 
 
Kontorinventar, indretning og EDB anskaffelser indregnes som omkostninger i 
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 
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Resultatopgørelse 2007 
 
 
  2007 Budget 

2007 
2006 

 Note    
     
Nettoomsætning 1 1.054.093 817.000 848.531 
Medlemsmøder 2 116.698 130.000 81.285 
Publikationer 3 467.975 508.000 525.758 
Mødeudgifter 4 119.121 135.000 133.704 
  350.299 44.000 107.784 
     
     
Administrationsomkostninger 5 114.712 349.500 114.029 
Driftsresultat  235.587 -305.500 -6.245 
     
Renteindtægter  19.053 16.000 10.776 
     
ÅRETS RESULTAT  254.640 -289.500 4.531 
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Balance 31. december 2007 
 
 
 
  2007 2006 
 Note  kr. 
AKTIVER     
OMSÆTNINGSAKTIVER    
Tilgodehavender  2.223 1.660 
Likvide beholdninger 6 609.542 302.738 
AKTIVER  611.765 304.398 
     
    
PASSIVER    
EGENKAPITAL    
Saldo 1/1 2007  141.212 136.681 
Årets resultat  254.640 4.531 
Saldo 31/12 2007  395.852 141.212 
    
Omkostningskreditorer  124.293 87.011 
Forudbetalt kontingent  91.620 76.175 
Kortfristede gældsforpligtelser  215.913 163.186 
    
PASSIVER  611.765 304.398 
    
Eventualposter mv. ingen    
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser: ingen    
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Noter  
 2007 Budget 

2007 
2006 

    
Note 1. Nettoomsætning    
Kontingenter  989.700 805.000 807.081 
Kurser 19.851 0 28.950 
Biblioteksstyrelsen 30.907 0 0 
Særnumre 5.700 1.000 4.800 
CD 5.800 10.000 5.350 
Annoncer 0 1.000 1.300 
Gammel slægt og data 2.135 0 1.050 
 1.054.093 817.000 848.531 
    
Note 2. Medlemsmøder m.m.    
Medlemsmøde vest 6.160  2.036 
Medlemsmøder øst 110.538  79.249 
 116.698 130.000 81.285 
    
    
Note 3. Publikationer    
Bladporto og adressering 168.571 120.000 126.418 
Slægt og data 186.134 210.000 212.975 
Redigering 19.980 70.000 77.490 
Redaktionelle udgifter 1.366 3.000 1.907 
Tryksager / velkomstbrev 2.997 0 10.237 
Disketter / CD 0 0 821 
Ekspedition / porto 16.050 30.000 17.306 
Diverse 474 0 1.659 
Lønninger / ekspeditionsleder 65.804 55.000 57.010 
Tilskud / ansøgninger 0 0 2.167 
Kildeindtastning projekter 0 10.000 8.964 
DIS- træf / DIS gen 6.599 10.000 8.224 
Afskrevne debitorer 0 0 580 
 467.975 508.000 525.758 
    
    
Note 4. Mødeudgifter    
Generalforsamling 26.045 10.000 20.045 
Bestyrelsesmøder 35.970 50.000 35.773 
Transportudgifter 25.091 20.000 20.163 
Eksterne møder 7.179 10.000 9.013 
Nordisk samarbejde 23.584 40.000 48.710 
Nordtysk samarbejde 1.252 5.000 0 
 119.121 135.000 133.704 
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Noter 
 
Note 5. Administrationsomkostninger 2007 Budget 

2007 
2006 

    
Telefon 22.000 16.000 12.000 
Internet 6.944 10.000 4.788 
Hjemmeside 16.028 20.000 40.998 
Kommunikationsudvalg 6.433 220.000 0 
Porto 1.261 6.000 2.535 
Kontorartikler 2.157 3.000 2.105 
Anskaffelser inventar / udstyr 4.845 1.000 4.355 
Ekstern revision 7.813 0 0 
Diverse 853 2.500 2.940 
Afgift PBS 45.423 50.000 43.498 
Gebyrer banker 728 1.000 810 
Udstillinger m.m. 227 20.000 0 
 114.712 349.500 114.029 
    
Note 6. Likvide midler    
Kasse 230  1.023 
Alm. Brand Bank konto 424764-9 196.052  8.361 
BG Bank konto 501 2058 111.928  93.357 
Norge 1.332  -3 
Alm. Brand Bank, højrente 300.000  200.000 
 609.542  302.738 
    
 


