
Oktober 2010  

Ordinært bestyrelsesmøde i DIS-Danmark  

1.    Valg af referent / Alle 

Poul Wachmann blev valgt som referent i Arne Christiansens fravær. 

2.    Godkendelse af dagsorden / Alle 

Godkendt. 

3.    Godkendelse af beslutninger truffet siden sidste møde 

Bestyrelsen tiltrådte følgende beslutninger siden sidste møde: 

Statens Arkiver ved rigsarkivaren er medlem af DIS-Danmark. Det blev yderligere besluttet at 

tilbyde en håndfuld medarbejdere, der samarbejder med foreningen, et frimedlemskab. 

I forbindelse med Kildeprojektet var det besluttet at oprette et testsite på Internettet. 

4.    Formel godkendelse af referater fra møderne 14.08.2010 

og 11.09.2010 

Godkendt. 

5.    Ny kasserer/ SF-KH 

Fuldmagter til foreningens bankkonti forventes at være på plads meget snart. Regnskabet 

/bogføringen har Knud Haaning Andersen endnu ikke adgang til. Adgangen til bogføringen og 

bilagene ligger hos Vedbæk Revision.  

Fremover har både kasserer og formand adgangskoder til regnskab og bankkonti, således at 

foreningen ikke bringes i en lignende situation igen med retablering af adgang.  

6.    Hjemmesideudvalget / HK 

6.1. Status / HK 

Det meste af hjemmesiden fungerer som forudset, men der stadig nogle ændringer, som venter på at 

blive implementeret. 

6.2. Procedure omkring indlogning / HK 



Der arbejdes med en løsning af det irriterende dobbelte login til hjemmeside og forum. En løsning 

med fælles login forventes indenfor meget kort tid. 

6.3. Forum / HK 

6.3.1.         Åbne – delvist åbne – lukkede grupper 

Der har været en heftig debat i det gamle forum om hvad der skal være åbent. Debatten er ført i 

foreningsforhold af både medlemmer og brugere.  

Bestyrelsen har på mødet besluttet følgende ændringer af forum: 

Nye og ændrede grupper 
KIIP/KIP omdøbes til Projekter. Den vil fremover indeholde indlæg om alle projekter (KIIP/KIP, 

CPR m.m.), hvori der er deltagelse af både medlemmer og ikke-medlemmer af DIS.  

Hjælp til opslag opdeles i 2 grupper, nemlig den oprindelige Hjælp til opslag, hvor der typisk bedes 

om hjælp til opslag på et arkiv og en ny gruppe med navnet Opslag internationalt, hvor det typisk 

drejer sig om opslag i de internationale databaser, som DIS har adgang til. 

 

Markedspladsen omdøbes til Markedspladsen (Fra medlem til medlem) og placeres i området for 

medlemmer, Ved at placere denne gruppe her, sikrer vi, at udbudte varer kun kan annonceres af 

foreningens medlemmer og at DIS hermed har adressen på sælgeren. 

Adgang til forum 
Adgangsforholdene til forum ændres, således at der fremover kun er to typer: 

 

Åbne grupper, hvor alle har adgang: 

 Om nyt forum 

 AneEfterlysning 

 Find Your Relatives in Denmark 

 Projekter 

 Slægtsforskning - metode og teknik 

 Hjælp til tydning 

 Hjælp til opslag 

 Program- og webproblemer 

Alle vil kunne læse i ovenstående grupper. Medlemmer og registrerede brugere kan endvidere 

skrive indlæg i grupperne. 

Grupper for medlemmer (DIS interne grupper), hvor kun medlemmer af DIS har adgang 

 Foreningsforhold 

 Markedspladsen (fra medlem til medlem) 

 Opslag internationalt 

Disse 3 grupper vil kun være synlige for medlemmer, der er logget ind. 



6.3.2.         Åbne – lukkede områder af hjemmesiden 

Bestyrelsen fandt ikke anledning til at foretage ændringer i den øvrige del af hjemmesiden. 

6.4. Økonomi / HK 

Der løber stadig mindre omkostninger på til ændringer på hjemmesiden. 

6.5. Det kommende arbejde / HK 

6.5.1.         DIS-Wiki - Udskudt til næste møde 

6.5.2.         DIS-Arkiv - Udskudt til næste møde 

6.5.3.         Militærkilder, miniprojekt til hjemmeside / MN 

Mål: At lave en side på den nye hjemmeside, hvor dansk militær uniformshistorie kan vises. 

Begrundelse: Mange gange hvor folk har sendt billeder i gruppen hjælp til tydning, har det drejet 

sig om folk i uniform og spørgsmålet har været, "kan nogen sige mig hvilken uniform det her er og 

hvilken periode billedet er fra?" 

Hvordan: opfordre folk der har billeder af deres slægtninge i uniform til at sende disse med 

oplysninger om hvem, hvor, hvornår og hvilken militær enhed. Herefter lægge disse på en (eller 

flere) sider hvor billederne vises og der er noget forklarende tekst. 

Personer: en lille gruppe på 2-4 mennesker med interesse i militærhistorie, der kan redigere disse 

sider, og ordne oplysningerne. 

Økonomi: Meget lille. 

 Bestyrelsen besluttede at projektet kunne startes op. 

7.    Lokalforeningsudvalget / SF – Udskudt til næste møde 

8.    Kildeindtastningsudvalget / PW 

8.1. Konferencen i Odense 

Som opstart på Kildeprojektet blev der den 11. september afholdt en konference med indbudte 

deltagere. I alt 19 deltagere havde taget turen til Odense og det blev til en livlig diskussion om 

Kildeprojektet. 

Overordnet set bliver Kildeprojektet opdelt i 3 faser, der vil blive implementeret successivt: 

1.      Digitalisering af kildemateriale og tilgængeliggørelse på Internettet. 



2.      Online indeksering af det digitaliserede kildemateriale, således at nøgledata gøres søgbare. 

3.      Opbygning af familiemæssige og sociale relationer mellem personer, herunder også en 

sammenknytning af begivenheder i de tilfælde, hvor en person optræder i flere kilder. 

Det fuldstændige referat fra konferencen vil blive sendt til alle projektdeltagere og 

bestyrelsesmedlemmer. 

8.2. EDB-platform for udviklingsarbejdet 

Der er en virtuel arbejdsplads er oprettet på adressen www.diskilder.dk. Den består af en blog til 

drøftelse specifikke emner, samt en wiki til dokumentation af beslutninger og beskrivelser. Et 

testsystem vil blive opbygget på sitet. 

8.3. Det videre arbejde 

Der vil blive afholdt et møde med rigsarkivaren med henblik på samarbejde omkring 

Kildeprojektet. Dette vil afklare en del emner, som kan have afgørende indflydelse på projektets 

videre forløb. 

9.      Vedtægtsudvalget / KH – Udskudt til næste møde 

10.  Amt-Herred-Sogn genoptryk / HK – Udskudt til næste 

møde 

11.    Sogn-Herred-Amt portalen / MN 

Det er et spændende projekt til erstatning af den eksisterende portal. Kommissorium forefindes. 

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med projektet. 

12.  Slægtsbogsprojektet – Udskudt til næste møde 

13.  Nationalt samarbejde – Udskudt til næste møde 

13.1.   Rundetårn / SF 

13.2.   Samarbejdsmøde med de landsdækkende foreninger/ SF 

14.  Internationalt samarbejde – Udskudt til næste møde 

14.1.   Deltagelse på andre landes slægtsforskerdage 

15.    Statens Arkiver / SF 

http://www.diskilder.dk/


15.1.   Personnumre i kirkebøger 1925+ 

Til det igangværende projekt er ca. 20 USB-nøgler udestående, og det forventes, at projektet vil 

kunne afsluttes i den nærmeste fremtid. 

 Et nyt CPR-2 projekt er under opsejling. Det drejer sig om ca. 200 filer på ca. 80 USB-nøgler. 

Projektet forventes afviklet i roligere tempo i løbet af vinteren. 

15.2. Arkivalier Onlines brugerråd – Udskudt til senere 

Der har været møde i brugerrådet d. 1. oktober 2010. Referat foreligger endnu ikke. 

15.3.   Møde med rigsarkivaren 

15.3.1.     Hvem deltager 

Det blev besluttet, at Susanne Fuglsang, Henning Karlby og Poul Wachmann deltager. 

15.3.2.     Hvilke emner der skal tages op 

Det blev besluttet at udarbejde et oplæg til samarbejde med Statens Arkiver i forbindelse med 

Kildeprojektet. Oplægget vil indeholde emner omkring Statens Arkivers planer for digitalisering, 

digitalisering af sikkerhedsfilm og arkivernes fotopladser. Desuden vil det rumme emner om 

samspil med Statens Arkivers systemer, såsom Arkivalieronline, Daisy og DigDag. 

16.    Generalforsamling 2011 

16.1.   Generalforsamling i Odense 2011 

Werner Wittekind har hidtil arrangeret generalforsamlingen. Det blev vedtaget, at Morten Nielsen 

undersøger mulighederne for egnede lokaler i Odense. 

17.    Økonomi 

17.1.   Status 

På grund af kassererskiftet forelå der ikke en ny oversigt over foreningens økonomi, men der havde 

ikke i perioden været ekstraordinære udgifter. Samtidig er indmeldingen af nye medlemmer 

betydeligt større end sædvanligt. 

18.    Eventuelt 

Ingen emner. 

 


