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Påtegning og erklæring 
 
 
 
Kasserens påtegning 
 
 
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 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    /        2003   
 
 
 
----------------------- 
Werner Wittekind 
 
INTERN REVISORS ERKLÆRING 
 
Regnskabet er revideret og fundet i orden. 
 
Holte den         /            2003 
 
Svend- Erik Christiansen                      Jan Gisselsson 
revisor                                                   revisor 
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Erklæring afgivet af virksomhedens uafhængige revisor 
 
 
 
Vi har efter aftale gennemgået årsrapporten for DIS Danmark for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2002, udvisende et overskud på kr. 83.668 samt en egenkapital 
på kr. 316.650. De i årsrapporten anførte budgettal er udarbejdet af bestyrelsen og er ikke 
revideret. 
 
Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor 
gennemgang at afgive en konklusion om årsrapporten. 
 
 
Den udførte gennemgang af årsrapporten 
Vor gennemgang er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse 
standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå 
moderat grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle væsentlige 
henseender. Gennemgangen er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler 
til virksomhedens bestyrelse samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre 
sikkerhed end en 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 2002 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
 
Vedbæk, den      /     2003 
 
Vedbæk Revision 
 
 
_______________________________ 
Lillian Hauermann Sørensen 
Registreret revisor FRR 
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Bestyrelsens beretning 
 
 
Foreningsoplysninger 
 
Foreningen DIS Danmark 
 Rudersdalsvej 114 
 2840 Holte 
  
 
 
 Telefon: 45. 414315 
 Hjemmeside: www.dis-danmark.dk 
 E-mail: admin@dis-danmark.dk  
 
 
 Hjemsted: Søllerød 
 Regnskabsår 1. januar – 31 december 
   
Formand Ole H. Jensen 
Kasserer Werner Nielsen Wittekind 
Intern revisorer Svend-Erik Christiansen        Jan Gisselsson 
 
 
Revisor Vedbæk Revision 
 Lillian Hauermann Sørensen 
 Vedbæk Stationsvej 12 
 2950 Vedbæk 
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Bestyrelsens beretning 
 
 

Bestyrelsens beretning 2002 
 
Et travlt år – et godt år – en god årgang? 
 
Årsskiftet er i mange sammenhænge tidspunktet, hvor man gør status: Hvordan forløb det 
gamle år, hvad udrettede vi, hvad gik mindre godt etc., etc.?  
Også i DIS - Danmark skal der gøres status, hvilket hermed sker i efterfølgende beretning. 
 

Bestyrelsen 
Det har været en travl tid for den bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen i Vejle i 
april 2002. Konstitueringsspørgsmålet gav anledning til en del overvejelser, men som det 
fremgår af det seneste nummer af Slægt & Data, er alle brikker omsider faldet på plads. Vi 
føler os meget overbeviste om, at alle medlemmer af bestyrelsen nu har ansvaret for de 
opgaver, der hver især passer til den enkeltes temperament, tid og kræfter. For nu at 
bruge en (meget) forslidt politisk kliché: Det er et ”godt” hold! 
Det er fortsat Odense, der er vært ved bestyrelsens møder, og siden generalforsamlingen 
har der været holdt 4 sådanne. Endnu ét inden den kommende generalforsamling er i 
støbeskeen. 
 
Medlemsudviklingen 
Fremgang, fremgang og atter fremgang.  Det kunne mageligt være overskriften endnu 
engang. Ved udgangen af 2001 lå medlemstallet omkring 2800, nu er vi mere end 3400. I 
hovedsagen fastholdes fordelingen mellem landsdelene, således at eksempelvis de jyske 
medlemmer stadig udgør omkring 1/3 af foreningens medlemmer. Der er også tale om et 
stabilt medlemstal i udlandet-omkring 80. Det er blevet muligt at åbne en konto i en norsk 
bank, hvilket i hvert fald vil gøre det både enklere og billigere for nordmænd at blive 
medlemmer af foreningen. Vi har indtil videre valgt ikke at etablere en tilsvarende ordning i 
Sverige, pga. de betragtelige oprettelses-omkostninger, der ville være forbundet hermed. 
I bestyrelsen gør vi os mange overvejelser over, hvorfor vi i disse år kan opleve en så 
voldsom medlemstilgang: Er der tale om en generel tendens, er det udtryk for ønsker om 
at legitimere det mere individualiserede arbejde bag computeren eller? Der arbejdes i 
øjeblikket på at gennemføre en mindre undersøgelse blandt medlemmerne for at finde 
frem til nogle af forklaringerne, og forhåbentlig bliver det muligt at afdække nogle relevante 
mekanismer. 
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Økonomien 
Medlemsfremgangen afspejler sig naturligvis i foreningens økonomi, og vi har også i år 
glæden af at kunne fremvise et solidt årsregnskab. Vi bestræber os på at ”omsætte” de 
mange kontingentindtægter til gavn for medlemmerne. Det seneste tiltag kunne ses i det 
netop udkomne Slægt & Data, hvor vi medsendte Postadressebogen 1921 til alle vore 
medlemmer. Der arbejdes netop i øjeblikket på en revision, udvidelse og genudsendelse 
af det for længst udsolgte særnummer ”Sogn, herred og amt”. Også en god måde at lade 
medlemmerne ”få noget for kontingentet”. 
 

Fast kontor 
Det har igennem et stykke tid været drøftet, om tiden var kommet, hvor foreningen skulle 
etablere fast kontor med  fast åbningstid mm. Ordningen er nu blevet en realitet, og 
fremover vil alle i en fast telefontid kunne komme i kontakt med foreningens ekspedition, 
bestille publikationer etc. Vi ser meget frem til denne ordning og håber, det bliver til glæde 
og gavn for alle. Nærmere omtale andet steds i bladet.  
 

Slægt & Data 
Beretningsåret har budt på intet mindre end skift på redaktørposten! I 2002 udsendte vi 16. 
årgang af bladet, og i de år har der kun været tre redaktører. Så et skift på den post må 
siges at være noget helt specielt. Hanne Marie Rud har været ansvarshavende redaktør 
på næsten samtlige 16 årgange, og der er også i denne beretningssammenhæng grund til 
at sige hende tak for den kæmpemæssige indsats. Lykkeligvis har Hanne ikke sluppet 
tøjlerne helt og er stadig involveret i udgivelsen af bladet. Posten som ansvarshavende 
redaktør er nu overdraget til Erik Kann, der sammen med det nyvalgte bestyrelsesmedlem 
Kathrine Tobiasen har fornøjelsen af at præsentere medlemmerne for et forhåbentligt 
læseværdigt og interessant blad 4 gange om året. Allerede for et par år siden gik vi bort 
fra, at den faglige redaktør også skulle udføre den tekniske opsætning af bladet. Vi synes 
selv, at det har været en rigtig beslutning, fordi der nu er langt bedre mulighed for 
redaktionen til at gennemføre opsøgende journalistisk arbejde, interviewe forskellige 
personer fra vores egen verden etc., etc. 
 

DIS-Nyt 
Vores ”gamle” formand Svend-Erik Christiansen har tilbudt i en periode fortsat at stå for 
redigeringen af det elektroniske nyhedsbrev DIS-Nyt. Dette nyhedsbrev udkommer efter 
behov, og  når der i øvrigt er samlet stof nok sammen. Det var således muligt for 
bestyrelsen at give en bred orientering angående sagen om Rigsarkivets mulige flytning 
”her og nu”, uden at skulle afvente næste ordinære udgivelsestermin for Slægt & Data. Vi 
udsender nu DIS-Nyt til over 2200 medlemmer men vi håber at vi fremover kan udsende 
nyhedsbrevet til en endnu større del af medlemsskaren. 
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Hjemmesiden  
Foreningens hjemmeside udgør sammen med Slægt & Data og DIS-Nyt en væsentlig del 
af vores ansigt udadtil. At dømme efter statistikken er vores hjemmeside utrolig populær. 
Aktuelt regner vi med ca. 6.000 besøgende pr. uge, med søndag som den mest benyttede 
dag! Det er vores hensigt at på bearbejde statistikken mere systematisk for derigennem at 
få et bedre indtryk af, hvor interessen er størst. DIS-Forum eksempelvis er altid velbesøgt. 
I september 2002 lå ca. 50 % af den samlede benyttelse af webstedet på DIS-Forum 
siderne.  
For resten: Der er også kommet ny webmaster, nemlig Hanne Marie Rud, der nu har 
overtaget ansvaret efter Svend-Erik Christiansen. 
Det er meget glædeligt at konstatere, at det er lykkedes at inddrage flere aktive 
medlemmer i arbejdet med hjemmesiden, således at det ikke udelukkende er bestyrelsens 
egne medlemmer, der skal foretage alt det praktiske.  Det er visionen, at der fremover skal 
ske en yderligere koordinering af den formidling, der sker på hjemmesiden og i bladet. 
Der er sket flere spændende nytiltag på hjemmesiden. Lad os her nøjes med en omtale af 
den nye adgang til fotos af danske kirker (kirkebilleder) og oversigten over indscannede 
kilder. Kirkebillederne er intet mindre end en gigantisk succes: I oktober måned blev 
ordningen ”offentliggjort” som en DIS-relateret aktivitet. På dette tidspunkt rummede basen 
fotos af ca. 10% af de danske kirker. Ca. en måned efter var der tale om ca. 17% og 
omkring årsskiftet var man oppe på ca. 30% Og for at det ikke skal være løgn: Allerede 
den 16. januar var tallet 39,62%!!! Hvis det ikke bare er flot. 
Oversigten over indscannede kilder på hjemmesiden er kun knap en måned gammel og 
endnu er omfanget beskedent. Men det er vores håb, at der med tiden kan etableres en 
systematisk oversigt over de indskannede tilgængelige kilder. 
 

Kildeindtastningsprojektet 
Efter det store år 2001 hvor den komplette 1801 folketælling blev udsendt skulle man tro, 
at det atter var blevet hverdag omkring dette projekt. Men sådan er det ikke gået -langt fra 
endda. Der er gang i indtastningerne som aldrig før og helt aktuelt (januar 2003) kan det 
berettes, at 90% af folketællingen 1845 er indtastet og afleveret, medens 74 % af 1803 
folketællingen (hertugdømmerne) er indtastet og afleveret. Opgør man tingene efter 
afleverede ”poster”, kommer man op på næsten svimlende størrelser: Ved begyndelsen af 
2002 var der afleveret omkring 5 mil. poster, nu er tallet i omegnen af 6,8 mil. Man kan 
ikke andet end blive imponeret over den flid og energi, der lægges for dagen! Det kan 
konstateres, at der i hvert fald i Slesvig er dannet en lokal gruppe samlet omkring 
indtastningen af områdets folketællinger. Der er glædeligt og uden tvivl gavnligt for 
projektet fremover. 
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Medlemsmøderne 
Meget af det ovenstående har handlet om succes og om fremgang. Skal man holde sig til 
sandheden, er det vanskeligt at bruge sådanne ord om foreningens medlemsmøder. Ikke 
sådan at forstå, at alt er gået i stå. Men det er bestyrelsens opfattelse, at der meget gerne 
måtte ske meget mere på dette område. Det viser sig gang på gang, at der kan høstes 
stor gevinst af det lokalt funderede samarbejde. Vi kan kun håbe, at der vil vise sig et par 
arbejdsbier i horisonten.  
 
Nordisk samarbejde 
Det nordiske samarbejde er fortsat og er blevet udbygget i beretningsperioden. Der er nu 
etableret et direkte og meget konkret samarbejde med DIS-Norge og DIS-Sverige om en 
fælles nordisk person-søge-database. Forhåbentlig vil de mange indledende øvelser bære 
frugt i 2003. 
 
Læsekredsene 
Det er fortsat Bent Pilgaard, foreningens tidligere formand, der står for foreningens 
læsekredse. Det er dejligt, at Bent stadig har mod på at udføre denne vigtige og meget 
gavnlige opgave til glæde for mange af foreningens medlemmer.  
 

Visioner 
Allerede det ovenfor anførte rummer en masse visioner, således den nordiske 
fællesdatabase og oversigten over de indscannede kilder. Et af vores medlemmer har 
faktisk meldt sig på banen med ideer om at skabe en endnu bredere indgangsportal til 
kilder tilgængelige på Internettet. Ideen er, at man sognevis skal kunne danne sig et 
samlet overblik over tilgængelige (elektroniske) kilder. Ideen rummer rigtig mange gode 
perspektiver og er p.t. til grundig overvejelse. 
Bladets fremtidige form er også under overvejelse: Farver i et eller andet omfang 
forekommer helt naturligt, men også stoffet kræver omtanke: Skal vi stadig holde os til i 
hovedsagen at skrive om edb og teknik, eller er det en naturlig konsekvens af udviklingen, 
at der nu gives mere plads for rene slægtsforskningsbidrag. 
Samarbejdet med de andre store organisationer kunne det måske også være relevant at 
kigge nærmere på. Ikke sådan at forstå, at der ikke pt. er et fortrinligt samarbejde. For det 
er der bestemt. Men man kunne overveje afholdelse af fælles møder, konferencer etc. 
Den lokale foreningsdannelse ligger bestyrelsen meget på sinde, og vi så gerne at flere 
fulgte det sunde spor fra Sydfyn. På den anden side er vi af den bestemte opfattelse, at 
sådanne lokale samarbejder skal komme indefra og vokse ud af den lokale muld. Så 
bortset fra opfordringer, vil der nok ikke blive gjort så meget fra centralt hold. 
Langt mere aktive vil vi søge at være, når det gælder kildeindtastningsprojektet. 
Færdiggørelsen af 1801-tællingen viste med al tydelighed, at der stadig hersker en vis 
usikkerhed med hensyn til rettelser, ejerskab til data etc. Det er en vigtigt mål for 
bestyrelsen, at der skabes mere klarhed over disse ting, således at energien kan 
koncentreres omkring indtastning og korrekturlæsning. 
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Afrunding 
Denne beretning blev indledt med et spørgsmål: Et travlt år – et godt år – en god 
årgang? 
Vi synes selv, det har været et travlt år, og vi er heller ikke et øjeblik i tvivl om, at det også 
har været et godt år. Naturligvis afhænger en vurdering heraf af de øjne, der ser. Men i 
bestyrelsen synes vi faktisk, at der kan peges på mange konkrete, gode resultater af årets 
arbejde. Lidt vanskeligere bliver det, når man skal vurdere, om der også bliver tale om en 
god årgang. Eller udtrykt på en anden måde: Vil det vise sig, at de valg, vi har truffet i år er 
de rigtige? Det er bestemt ikke altid let at vide. Som i Bacchus’ univers hænger det i høj 
grad sammen med kvaliteten af årets druehøst. Men endnu mere basalt handler det vel 
om, hvorvidt vi overhovedet tør plukke druerne og sende dem til videre forarbejdning. 
Bestyrelsen kan sagtens få øje på rigtig mange flotte vinstokke. Men vi ved også, at det 
kræver at en stor indsats at bringe druerne i drikkeklar form. Jo flere vi er til arbejdet, jo 
større og bedre årgange vil vi forhåbentlig se. 
 
 
 
 
Holte den         /           2003 
 
Ole H. Jensen Lars Jørgen Helbo 
formand næstformand 
 
Erik Kann Ole Degn 
 
Arne Julin Werner Wittekind 
 
Kathrine Tobiasen Ruben Højmark Jensen 
 
Boris Reimann Georg Agerby, suppleant 
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Anvendt  regnskabspraksis 
 
 
Årsrapporten for 2002 er aflagt i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser 
for klasse A-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse 
B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 77. 
 
 
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 2002 
 
 
  2002 2002 2001 
 Note kr. budget kr. 
     
Nettoomsætning 1 431.233 449.500 375.986 
Medlemsmøder 2 20.988 33.000 19.734 
Publikationer 3 224.087 293.000 223.099 
Mødeudgifter 4 41.699 63.000 42.812 
  144.459 60.500 90.341 
     
     
Administrationsomkostninger 5 74.487 76.500 87.624 
Driftsresultat  69.972 -16.000 2.717 
     
Renteindtægter  13.696 16.000 14.357 
     
ÅRETS RESULTAT  83.668 0 17.074 
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Balance 31. december 2002 
 
 
 
  2002 2001 
 Note kr. t.kr. 
AKTIVER     
OMSÆTNINGSAKTIVER    
Tilgodehavender  1.295 2.725 
Periodiseringer  4.425 25 
Likvide beholdninger 6 429.751 337.760 
AKTIVER  435.471 340.510 
     
    
PASSIVER    
EGENKAPITAL    
Saldo 1/! 2002  232.982 215.908 
Årets resultat  83.668 17.074 
Saldo 31/12 2002  316.650 232.982 
    
Omkostningskreditorer  82.685 29.703 
Uidentificerbare indbetalinger   725 600 
Forudbetalt kontingent  35.411 77.225 
Kortfristede gældsforpligtelser  118.821 107.528 
    
PASSIVER  435.471 340.510 
    
Eventualposter mv. ingen    
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser: ingen    
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Noter  
 2002 budget 

2002 
2001 

 kr. kr. kr. 
Note 1. Nettoomsætning    
Kontingenter  422.543 437.500 351.139 
Særnummer 120 0 11.060 
Salg af disketter 6.750 10.000 11.535 
HFH 920 1.000 1.327 
Annoncer 400 1.000 800 
Gammel slægt og data 500 0 125 
 431.233 449.500 375.986 
    
Note 2. Medlemsmøder    
Medlemsmøde vest 2.688 12.000 1.233 
Medlemsmøder øst 18.300 21.000 18.501 
 20.988 33.000 19.734 
    
    
Note 3. Publikationer    
Bladporto og adressering 41.165 35.000 30.209 
Slægt og data 102.935 110.000 88.972 
Redigering 39.954 50.000 35.442 
Redaktionelle udgifter 500 1.000 656 
Tryksager 998 14.000 12.258 
Disketter / CD 368 3.000 2.203 
Tilskud / ansøgninger 1.998 5.000 2.199 
Kildeindtastning projekter  75.000 18.595 
Folketællinger 1.356 0 0 
DIS- gen DK  1.309 0 0 
1801 CD´er / CD udgivelser 33.504 0 32.565 
 224.087 293.000 223.099 
    
Note 4.Mødeudgifter    
Generalforsamling 1.610 3.000 1.574 
Bestyrelsesmøder 7.982 20.000 7.749 
Transportudgifter 18.939 20.000 18.203 
Eksterne møder 7.206 10.000 9.472 
Nordisk samarbejde 5.962 10.000 5.814 
 41.699 63.000 42.812 
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Noter 
 
Note 5. Administrationsomkostninger 2002 2002 

budget 
2001 

Telefon 14.501 15.000 12.033 
Internet 6.517 8.000 6.515 
Hjemmeside 2.972 3.000 2.699 
Porto 24.070 27.000 25.872 
Kontorartikler 8.188 10.000 5.971 
Anskaffelser inventar / udstyr 9.708 7.500 26.641 
Programhjælp Concorde 356 3.000 2.531 
Ekstern revisor 6.250 0 0 
Diverse 268 1.000 4.020 
Gebyrer banker 1.097 2.000 1.172 
Tab på debitorer 560 0 170 
 74.487 76.500 87.624 
    
    
Note 6.Likvidemidler    
Kasse 473  208 
Alm. Brand Bank konto 424764-9 226.879  148.077 
Giro bank konto 501 2058 2.399  89.475 
Alm. Brand Bank, højrente 100.000  100.000 
Alm. Brand Bank, højrente 100.000  0 
 429.751  337.760 
    
 


