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Referat af bestyrelsesmøde i Danske Slægtsforskere,  
Odense d. 23. august 2020 
 
Tilstede: Jesper Skov, Yvonne Christiansen, Hans Mølgaard, Anton Blaabjerg, Ivan 

Jensen, Niels Aage Bach, Kathrine Tobiassen, Kirsten Sanders, Per Andersen, 
Bodil Grove Christensen. 

Afbud: Michael Dupont og Lone Bergmann. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Ekstra punkt på dagsordenen tilføjet under punkt 6, Generalforsamling 

2021. 
 

2. Økonomi, status og opfølgning 
Dækningsbidraget er bedre end forventet. 

Aktiviteterne er naturligvis færre end forventet. 
Bidrag fra Bladpuljen modtaget. 

Der forventes et tilskud fra udlodningsmidlerne i november. 

Der er ikke afholdt møde i Lokalforeningsrådet, derfor ingen udgifter. 
Markedsføringsudvalget og biblioteket ligger nogenlunde som sidste år. 

Alt i alt er der en rigtig god økonomi i foreningen. 
 

3. Medlemsstatus 
Vi mangler pt. ca 300 medlemmer for at nå samme niveau som sidste år. 

Vi får ikke så mange medlemmer lige nu. Vi forventer at få flere 
medlemmer, når aftenskolerne starter. Der burde også komme flere 

medlemmer via Facebookgrupperne, hvor der er stor vækst i 
medlemstallet. 

 
4. Slægtshistorisk Weekend, status 

 Det er fuldt booket. 
Lørdagsaftens underholdningen er undervejs. 

 

5. Generalforsamling i Kolding 3. oktober 2020 
Status 

Max. 80 deltagere i auditoriet. Den tidligere tilmelding nulstilles, og 
der skrives ud til de allerede tilmeldte, at de skal tilmelde sig igen, 

og det sættes i nyhedsbrevet og hjemmesiden. 
Der skal opfordres til at melde sig til generalforsamlingen, og at 

man så vidt muligt undlader at medbringe ledsager. Tilmelding er 
nødvendigt pga. Corona-reglerne. 

Bogsalg/uddeling af dubletter fra biblioteket 
PAN medbringer nye bøger til salg på Slægtshistorisk Weekend. 

Der er mange dubletter fra biblioteket, PA tager nogle kasser med til             
generalforsamlingen og Slægtshistorisk Weekend.  
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Generalforsamling 2021 
Forslag om samme sted, Kolding KUC. Alternativt et sted på 

Sjælland, hvor vi også kan få et (næsten) gratis lokale, det 
undersøges. 

Vi fastholder et arrangement efter generalforsamlingen 
Dato: Lørdag d. 17-4-2021. 

På valg: Per, Anton, Bodil og Lone, + kassereren, Niels Aage. 
 

6. Nyt fra udvalgene 

a. Hjemmesideudvalget 
Stillingtagen til hjemmesideudvalgets statuspapir fra maj (microsoft-

licenser og opgradering af server) 
 Hjemmesiden og Forum har kørt godt på det sidste. Udvalget får 

tilladelse til at skrue op for kapaciteten, så det kører optimalt. 
 Der betales pt. for 12 Office-licenser til bestyrelsen. Det sættes 

ned til 4 licenser.  
Overtagelse af domænet kiip.dk 

Indholdet flyttes over på Jens V. Olsens egen side, og der linkes 
hertil fra kiip.dk. 

Dødsregister, søgeside 
Rigsarkivet er ved at overdrage dødsårsagsregistret til Danske 

Slægtsforskere, vi får ét år ad gangen. Vi har nu fået til og med 
1944.  

Vi har fået et register over dødsdatoer, fødedatoer, lægedistrikt, 

navne mv. over personer fra 1943-1969. Målet er at lægge det 
ind i en database, som man kan søge i fra vores hjemmeside.  

b. Lokalforeningsudvalg 
    Afrapportering 

Der mangler en del afrapporteringer, der rykkes for dem.  
    Tilskud for 1. halvår  

De fleste foreninger har nået 2-3 foredrag, før alt blev lukket 
ned.  

Ny lokalforening 
En slægtshistorisk forening har forespurgt på, om vi kan lave 

deres medlemsadministration. De skal have lavet en 
partnerskabsaftale, så lader det sig gøre. 

Partnerskabsaftale og annoncering af aktiviteter 
Nogle foreninger annoncerer ikke deres aktiviteter på vores 

hjemmeside.  

Ifølge partnerskabsaftalen skal der ske annoncering, hvis 
foreningen ønsker at modtage tilskud.  

Det er vigtigt, at lokalforeningerne husker at få sat AFLYST på 
hjemmesiden, hvis et arrangement aflyses. 

c. Lokalforeningsrådet 
Mødet d. 11. marts er flyttet til d. 24. oktober. Invitation er 

udsendt. Der må kun komme 1 person fra hver lokalforening. 
d. Markedsførings- og aktivitetsudvalg 

http://kiip.dk/
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Nyhedsbreve 
Udsendes hver 3. – 4. uge til 7200 modtagere, heraf 250, som 

selv har tilmeldt sig. Ca. 70% åbner det. Klik på links: 20-25%. 
Toplinks: Link-liste, Gedcomp, Vort sogns historie, Mediestream 

(tilgængelighed), Podcast, Gedcom, Åbent Hus. 
Medlemskampagne 

Vi holder kampagne i september måned, hvor man kan få 
medlemskab for 60 kr. for resten af 2020.  

Kontakt til lokale undervisere 

Vi har fået lavet en liste over undervisere på lokale aftenskoler, 
for at kontakte dem og spørge dem om de mangler materialer 

fra os.  
Webinarer 

Vi vil gerne have lavet webinarer til foreningens hjemmeside. 
Åbent Hus 

Kommer her i efteråret, i Hillerød, Bornholm, Holstebro og Vejle i 
dagene 26.-29. oktober. 

Introduktion til DNA (KIS) er nu en fast del af programmet. 
Andre kommende arrangementer: 

Slægtshistorisk Træf i Flensborg, 10-10-2020, formodentlig 
aflyst, der står intet på deres hjemmeside om det. 

Slektsforskerdag i Oslo 31-10-2020. Vi deltager ikke. 
”Mig og bedste og slægtens liv” 

Materialet ligger som PDF-fil på foreningens hjemmeside under 

”Kom i gang”. 
Kom i gang – på engelsk 

KIS har lavet en vejledning på engelsk, den ligger også på 
foreningens hjemmeside, under ”Kom i gang”, dog skal man 

trykke på det engelske flag øverst på foreningens hjemmeside 
for at vælge engelsk som sprog, så kan I finde det. 

Facebook-sider 
Mange er meget glade for at bruge Facebook-gruppen, og vi 

ønsker at lave en side, hvor vi kan dele de gode historier om 
familien. 

Vi ønsker også at lave en side, hvor vi kan imødekomme 
spørgsmål på engelsk – altså en engelsksproget side. KIS tager 

sig af denne gruppe. 
Julekonkurrence 

Laves på Forum og måske også på Facebook. 

Google annoncering 
Det bliver sat op med 25%, så den bliver mere gennemslags-

kraftig. 
e. Bogudvalg 

Udvalget kigger på, om der er nye forslag til bøger om 
slægtsforskning, som har kvaliteten og er økonomisk rentable 

for foreningen.  
Forslag til titler på udgivelser:  
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 Slægtens myter, PAN 
 Bog om DNA 

 Dine aner i krig, en udgivelse, der handler om 1. og 2. 
verdenskrig samt de slesvigske krige 

 Evt. englandskrigene, spanske soldater i Danmark osv. 
 Tydning af håndskrift, inkl. skråskrift 

 Salg af Anetavler, forslag om at få trykt nogle, denne 
gang med foreningens logo. 

Forslag om at have PDF-filer til download.  

Bøgerne skal også kunne sælges via lokalforeningerne.  
Levering: Alternativ til Postnord undersøges (leveringstid, ikke 

pris).  
Pt. har vi en omsætning på 154.000, forventeligt når vi 200.000 

i år. 
f. Udvalget for samarbejde med off. myndigheder 

Døds(årsags)registret 
Se ovenfor, under punkt 6.a. 

AO-møde 26. august 
KS deltager i mødet. 

Der mangler information om manglende kirkebøger på AO’s 
side. 

Status for rådgivningen på Rigsarkivet i København 
KIK-møde 

Kun 50% af søgninger på fødesogn, fx Hvidovre, i folketællinger 

på ddd.dda.dk resulterer i korrekte hits, idet resten står som fx 
”her i sognet”, der ikke oversættes til ”Hvidovre”. KIS tager 

dette op på KIK-mødet. 
g. Biblioteksudvalget 

3 nye frivillige starter op på mandag. 
Copydan-aftalen skal genforhandles i slutningen af næste år. 

Efterbehandling af bøger er fint med nu, da der ikke blev 
scannet nye bøger i Coronaperioden. 

h. Strategiudvalget 
Ikke noget nyt. 

7. Eventuelt 
Intet. 

Næste møder: 
Lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 10.30 i Kolding, KUC. 

Lørdag d. 21. november 2020 kl. 10.30 i Odense, Stadionsvej 50. 

Lørdag d. 23. januar og søndag d. 24. januar 2021 i Roskilde, på Danhostel. 
 

Ref. BGC. 


