
Danske Slægtsforskere 
Lokalforeningsrådets møde d. 17. marts 2019 i Odense 
 

Referat 
 

1. Dagsordenen blev godkendt. 
2. Bodil Christensen blev valgt som referent. 

Det blev besluttet at lægge referatet ud på foreningens hjemmeside, så alle 

kan se det. Det blev også besluttet at referatet ikke kun behøver at være et 

beslutningsreferat. 

3. Forretningsordenen blev vedtaget med enkelte rettelser, se særskilt papir. 
4. Referat af sidste møde godkendt. 
5. Orientering fra bestyrelsesarbejdet i Danske Slægtsforskere: 

Ivan Jensen blev i Danske Slægtsforskeres bestyrelse valgt til 

Biblioteksudvalget, ligeledes til Hjemmesideudvalget og Strategiudvalget. 

Hans Mølgaard blev samme sted valgt som formand for 

Lokalforeningsudvalget, og valgt til Biblioteksudvalget. 

Der er ca. 5000 medlemmer af lokalforeningerne. 

Der er fortsat et stort arbejde med integreringen, efter sammenlægningen 

mellem DIS-Danmark og SSF. 

Styring af budgettet er fortsat et stort arbejde for bestyrelsen. 

Der er og har været udfordringer på den administrative del af 

bestyrelsesarbejdet, efter Jan Ammitzbøl fratrådte som kasserer. Der er ansat 

en anden bogholder pr. 1. dec. 2018, da det skønnedes nødvendigt. Ligeledes 

har foreningens nyvalgte kasserer ønsket at fratræde, derfor blev Per 

Andersen konstitueret som kasserer, i samarbejde med Jan Ammitzbøl.  

Nyt medlemssystem og ny hjemmeside undervejs. Per Andersen forventer, at 

det nye medlemssystem kommer på plads til efteråret 2019.  

Det vil være godt, hvis lokalforeningerne kommer med input til arbejdet med 

det nye medlemssystem. Lige så også godt med input fra kassererne i 

lokalforeningerne. 



Medlemslister pt.: Alle medlemmer anses som betalende medlemmer, indtil 

der gives besked fra kassereren om andet. 

Der er omkring 350 tilmeldte til de fire arrangementer, som Per Andersen og 

Kirsten Sanders laver i næste uge. 

6. Erfaringsudveksling. 

Katalog over foredragsholdere 

Peter Olsen, Thisted: Katalog over foredragsholdere ligger i Google gruppen 

for lokalforeninger. Hvis en lokalforening ikke har dette katalog, kan man 

henvende sig til Peter Olsen og få listen tilsendt, skriv til Peter Olsen på 

adressen: po@peter-olsen.dk 

Skriv til Hans Mølgaard for at blive medlem af gruppen, så vil I få en mail 

med link og vejledning. Skriv til Hans Mølgaard på denne adresse: 

hmg@slaegt.dk 

Peter skriver én gang årligt ud til alle foredragsholdere, så de har lejlighed til 

at revidere deres del af kataloget. Ved samme lejlighed spørger han om deres 

tilladelse til at lægge kataloget ud offentligt. Efterfølgende bliver kataloget 

lagt på foreningens hjemmeside, med mindre mange ikke ønsker at have det 

lagt ud offentligt. 

Stor ros til Peter Olsen for at lave kataloget. 

Folkeuniversitetet 

Per Andersen har lagt information om Folkeuniversitetet i Google gruppen. 

Forsikring for lokalforeninger 

Per Andersen har søgt at finde svar ang. ansvarsforsikringer og 

løsøreforsikringer for lokalforsikringer, indtil videre har foreningens egen 

forsikringsselskab været det eneste selskab, som har vendt tilbage. 

Lokalforeningerne har egne CVR-numre, og forsikringsselskabet har ikke 

ønsket at give mængderabat. 

Per Andersen blev opfordret til at søge forsikringsselskabet ALKA, og også 

kigge på arbejdsskadeforsikring. 
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Lokale tiltag i samarbejde med arkiver og biblioteker 

Nogle lokalforeninger har to timers intro til slægtsforskning, f.eks. i 

samarbejde med lokalarkiverne eller Rigsarkivets afdelinger.  

God idé også at sidde på lokalarkivet, og hjælpe til dér, der kommer mange 

nye folk ind via den vej. 

En rigtig god idé at sende informationer om aktiviteter i vores 

lokalforeninger til lokalarkiverne. Send også til frivilligcentrene.  

Sørg for at samarbejde lokalt, ikke konkurrere. 

Det kunne også være ”Slægtsforskning for børn og deres bedsteforældre”, 

Herning har inviteret en skoleklasse, som skulle skrive deres navn på gotisk 

med gammeldags penne, stor succes. 

Åben Hus arrangementer (kaldet ”Ny i slægtsforskning”) i samarbejde med 

det lokale bibliotek, som indslusning for nye interesserede. Holstebro gør det 

flere gange årligt. Bibliotekerne står for annonceringen, og sætter det i deres 

kataloget. Det har givet mange nye interesserede til slægtsforskning. 

Markedsføring 

Pressemeddelelse udsendes en uge i forvejen, på mail, sørg for at finde et 

billede f.eks. fra lokalarkivet eller arkiv.dk – og sæt det i de lokale ugeaviser 

og dagbladene. 

Aftenskolekursister 

Invitér kursisterne til at deltage i lokalforeningernes arrangementer, de kan 

f.eks. deltage gratis første gang. 

Få aftenskolen til at skrive om det i deres kursushæfter/opslag. 

 

 

 



 

Gratis kurser i lokalforeningsregi 

GOTISK 

Mange lokalforeninger laver kurser i gotisk, erfaringen siger, at 6-8 deltagere 

er langt bedre end 20. Det virker rigtigt godt, når kursisterne kommer med 

egne tekster, og at kurset afholdes ugentligt. 

Kolding: Kurser i gotisk for at tiltrække nye medlemmer. På fortsætterkurset 

går de ind på Historisk Institut i Bergen, hvor der er masser af nye tekster. 

Der er mulighed for at de kan rette det online selv, så alle kursister kan køre i 

eget tempo. Link:  www.hist.uib.no/gotisk 

Link til slægtsforskning i Norge på foreningens hjemmeside: 

https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/slaegtsforskning-i-udlandet/norge 

I Hjørring sender de teksterne ud til deltagerne i kurser i gotisk, så folk kan 

nå at forberede sig. 

FAMILYSEARCH 

Kurser i Familysearch, kontakt f.eks. de slægtshistoriske centre rundt om i 

landet – de vil gerne hjælpe med det. I Skive kører de to timers kursus i 

Familysearch en gang månedligt her i foråret. 

Her finder du de slægtshistoriske centre: 

https://www.mormon.dk/acp/bc/cp/Europe/Denmark/pdf/Sl%C3%A6gtshisto

risk-center-Folder-copy.pdf 

 

LEGACY 

Der har tidligere været kørt kurser i Legacy i Ålborg, nu kører det som åben 

slægtscafé. Der bydes ind med emner, og de annoncerer i deres foreningens 

Facebookgruppe en uge forud. Hver anden uge har de kursus i gotisk. De har 

også kurser for nye i slægtsforskningen. 
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Hjælp til brug af Legacy 

Der er to grupper på Facebook, hvor man kan søge hjælp til Legacy, 

adresserne kommer her: 

Legacy Family Tree – Danmark: 

https://www.facebook.com/groups/198010627281215/ 

Legacy - Danmark - hjælp til brug af programmet: 

https://www.facebook.com/groups/937636896314887/ 

 

Der er også Forum på Legacys officielle danske hjemmeside: 

http://legacydansk.com/forum/ 

Bankgebyrer 

Banker opkræver gebyrer for at have foreningskonti stående. Danske Bank 

har en afdeling, Danske Foreninger, som kun kræver 25 kr. pr. md., mod 

1200 kr. årligt i andre steder.  

Sydbank tager 50 kr. om året, Sparekassen Nordjylland 0 kr. om året. 

Gebyrerne er forskellige og generelt stigende pga. loven af hvidvaskning. 

Formandsklub 

I Storkøbenhavn har man gennem flere år haft en formandsklub, hvor man 

udveksler erfaringer med foredrag og tiltag i lokalforeningerne. 

 

7. Indkomne punkter/forslag. 

Se næste punkt på dagsordenen. 

8. Projekter. 

•     Ivan Jensen viste Lokalforeningers Hjemmesider på www.slaegtogdata.dk 
Skriv gerne til Ivan på  webmaster@slaegt.dk med gode idéer til 

forbedringer og andre tiltag. 
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• Det blev besluttet at skrive noget geografisk, f.eks. bynavne/stednavne på 

lokalforeningerne på vores hjemmeside, fremfor foreningernes aktuelle 

navne, det vil gøre det meget nemmere at finde den rette forening. 

• Kortet, som viser lokalforeningerne, er ikke helt opdateret, det er stærkt 

undervejs. Kortet kan i øvrigt også bruges, når man skal finde en 

lokalforening. 

• Hvis der er fejl og mangler på kortet eller i oversigten, så skriv til Ivan 

Jensen på webmaster@slaegt.dk 

• Andre forslag og spørgsmål ang. vores lokale hjemmesider kan også sendes 

til samme adresse, så svarer Ivan. 

• Forslag om regionale folk til at hjælpe vore lokale webmastere med at lave  

hjemmesiderne til lokalforeningerne. 

• Ønske om at den nye hjemmeside bliver noget i retning af den nuværende, 

så de lokale webmastere vil få en lettere tilgang til den nye hjemmeside. 

• Lokale webmastere, som endnu ikke har adgang til foreningens hjemmeside/ 

lokalforeningens hjemmeside, kan skrive til webmaster@slaegt.dk for at få 

adgang til vejledningen, som ligger på foreningens hjemmeside. 

• Ønske om at få lagt links ind til Rigsarkivet, Sverige og til DIS-Norge, samt 

Det danske Centralbibliotek i Flensborg som snart skulle få adgang til de 

tyske kirkebøger – det debatteres i bestyrelsen pt. 

 

Forslag til projekter 

1. Hvordan finder vi døde? Hvordan finder vi mænd, som er flyttet fra 

sognet, f.eks. i forbindelse med ægteskab? 

Prøv at Google sognets navn og skriv døde, fødte, viede – så kommer der 

ofte forslag til, hvor man kan finde lister over sådanne. 

Gå ind under Kilder – afskrevne kilder på vores egen hjemmeside, der findes 

utroligt meget allerede. 

2. En liste over lokale/regionale databaser 

Som f.eks. Djursbasen, Udensognsviede i Salling, etc.  

Bodil laver sådan en liste, skriv venligst med tips til listen. Skriv gerne til 

Bodil med gode tips på denne adresse: bodil.grove@gmail.com 
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3. Vidensdeling til vejledninger 

Vi ønsker at have et sted, hvor vi kan lægge vejledninger ind, som alle kan 

benytte sig af, placeringen kunne være i WIKI på foreningens hjemmeside. 

Det kunne være vejledninger af almen interesse, f.eks. Hvordan bruger vi 

arkiv.dk?  – Udskriv din slægtsbog i Legacy – Hvordan bruger vi 

Familysearch? osv. 

9. Valg af et medlem til Danske Slægtsforskeres bestyrelse for to år. 

Ivan Jensen blev valgt. 

10. Valg af en suppleant til Danske Slægtsforskeres bestyrelse for et år. 

Kurt Pajbjerg, Viborg, blev valgt. 

11. Valg af mødeleder for et år. 

Hans Mølgaard blev valgt. 

12. Næste møde: Odense Kultur- og Idrætshus, Stadionvej 50, 5200 Odense V,  

Møde for kasserere og webmastere i efteråret, og for lokalforeningsformænd, 

hvis der er noget at mødes om. 

Dato for dette møde: Søndag d. 10. november 2019 kl. 11.00. 

Dato for møde i foråret: Søndag d. 15. marts 2020 kl. 11.00 

13. Eventuelt. 

Vi har brug for mikrofon + højttaler til næste møde. 

 

Ref. Bodil Grove Christensen. 

 


