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8. Eventuelt 

1. Valg af ordstyrer 

Bestyrelsen foreslog Bent Pilgaard, Viborg. Bent Pilgaard blev valgt uden modkandidat. Ordstyreren 

konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 

2. Bestyrelsens beretning 

Den skriftlige beretning var trykt i Slægt & Data nr 1/2002. Den skriftlige beretning blev af formanden, Erik 

Kann, suppleret med en mundtlig. Formanden konstaterede, at DIS-Danmark er ved at blive en stor størrelse 

med ca. 3000 medlemmer, og er ikke nogen ensartet størrelse. Der er nye og drevne slægtsforskere blandt 

medlemmerne. Nogle uden PC, andre arbejder med scannere og lyde og lys. I manges øjne en mærkelig 

størrelse. 

Hvem skal holde styr på de 3000 ? er det de 9+2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter eller omvendt ? 

På Sydfyn er dannet en lokalforening med egen plads på DIS-Danmarks hjemmeside. Vi ser gerne flere 
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initiativer til dannelse af lokalforeninger – men der er stadig brug for en central ledelse. Formanden 

fremhævede det fynske initiativ som et af de allervæsenligst i foreningens mangeårige historie. 

Forventninger til medlemmerne: En masse frivilligt arbejde. Der er behov for at arrangere flere 

medlemsmøder – og vi hører gerne fra medlemmer, der vil være med til at arrangere møder rundt om i 

landet. 

Samarbejdet mellem Slægtshistorisk Forening Vestsjælland og DIS-Danmark fik positive ord med på vejen. 

En idé der kan bruges andre steder i landet. 

Bestyrelsen har drøftet ansættelse af en deltids kontormedhjælp primært til aflastning af ekspeditionen, at få 

hjælp til regnskabet. Det er også en tanke at bestyrelsen afholder en ”tænke weekend”. Dette for at få bedre 

tid til fordybelse. Formanden efterlyste ideer som bestyrelsen kan arbejde videre med. 

Til slut rettede formanden en tak til bestyrelsen, de 9 + 2, for godt og konstruktivt samarbejde. 

Debat: 

Otto Chr. Thygesen, København havde kommentarer til beretningen og kommunikationen fra bestyrelsen til 

medlemmerne. Foreslog at der via foreningens hjemmeside, under debatsiden, før et bestyrelsesmøde 

lægges dagsordenen for mødet, efterfulgt af referat fra bestyrelsesmødet. Efterlyste begrundelser for, 

hvorfor beslutninger var taget. Angående KIK mangler der orientering herom, mere formidling og 

kommunikation – hvad laver KIK ? Ønskede desuden en bedre udnyttelse af pladsen på DDAs 1801-CD. 

Der er plads til forskellige gratisprogrammer. Og så er søgeprogrammet dårligt. 

Jørgen Rasmussen, Svendborg fortalte at der er 53 medlemmer i Sydfyn. Ønskede en regionsopdeling af 

DIS-Danmark. 

Svend-Erik Christiansen, afgående næstformand: Kommunikationen har været forsømt. Orienterede om 

forarbejdet med 1801-Cden. 

Erik Kann: Vi vil i Slægt & Data orientere om, hvad bestyrelsen p.t. arbejder med. Vi vil også i bestyrelsen 

drøfte mulighederne for yderligere information til medlemmerne via foreningens hjemmeside. Her kan være 

tale om dagsorden for et kommende bestyrelsesmøde, efterfulgt af et referat af mødet. 

Hvad må DIS-Danmark i forhold til KIK og DDA ? Der ønskes en klar gennemgang af regler m.m.for 

udgivelse af kommende CD-ere. Der var debat om kvaliteten af DDAs CD-ere. Der er for mange 

systematiske fejl. Hvad med ophavsrettet til det indtastede ? 

Beretningen blev efterfølgende godkendt. 

3. Regnskabet for 2001 

Kassereren gennemgik og kommenterede det omdelte regnskab. 

På forespørgsel angående betaling af kontingent via elektronisk indbetaling og/eller betalingsservice svarede 

Werner Wittekind at betalingsservice p.t. er for dyr, at elektronisk indbetaling kræver OCR linie, og dette 

kræver ændring af procedure med girokortet på bagsiden af Slægt & Data. 

Regnskabet godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

Der kom forslag om at lave vedtægtsændring, så datoen for at indsende forslag ændres. Datoen er p.t. 1. 

februar. 

5. Fastlæggelse af budget 2003, herunder fastsættelse af kontingent for 2003 

Kassereren meddelte at budget 2003 er baseret på 3500 medlemmer. Udvalgte punkter blev kommenteret. 

Der blev fremsat forslag om at få registreret revisor til at revidere regnskabet, men stadig have kritiske 

revisorer valgt på foreningens generalforsamling. 



6. Valg til bestyrelsen 

På valg var: 

Ole Degn, Viborg 

Ruben Højmark Jensen, Sorø 

Begge blev genvalgt. 

Svend-Erik Christiansen, Brabrand modtog ikke genvalg. 

I stedet blev Kathrine Tobiasen, Randers valgt. 

De to suppleanter Ole H. Jensen, Nordborg og Georg Agerby, Brøndby blev begge genvalgt. 

7. Valg af revisorer og revisorsauppleant 

Som revisorer valgtes Jan Gisselsson, Lystrup og 

Svend-Erik Christiansen, Brabrand. 

Som suppleant genvalgtes Mads Andersen, Århus. 

8. Eventuelt 

Bent Pilgaard fortalte om læsekredsen og om den reviderede liste. 

Efterlyste medlemmer til at hjælpe med at arrangere møder i Jylland – der er afsat penge på både budget 

2002 og 2003. Så bare kom i gang. 

Foreningens hjemmeside har hjælp behov til vedligeholdelse m.m. 

Bestyrelsen kan ikke overkomme det hele – så der er behov for hjælp fra medlemmerne. 

En god idé er at udbygge samarbejdet med de lokale slægtshistoriske foreninger. 

Foreningen kan yde støtte til at starte lokalforeninger. 

Erik Kann fortalte om Svend-Erik Christiansens indsats for foreningen gennem årene og takkede for den 

store indsats for foreningen. 

Svend-Erik Christiansen trak sig godt nok ud af bestyrelsen, men holder stadig kontakt via KIP og sogn, 

herred, amt. 

Efter en velfortjent pause kunne Ole Jensen byde velkommen til dagens foredragsholder: Arkivbetjent Leo E. 

Vinther Petersen, der havde lovet at fortælle om ”Det specielle ved det sønderjyske landsarkiv kontra det 

kongerigske”. 

Leo Petersen gennemgik en lang række af de vigtigste forskelle mellem det traditionelle kildemateriale i 

landsarkivet i Aabenraa og de øvrige landsarkiver. Vi hørte om opdeling af hoved og kontraministerialbøger i 

1763, om borgerlige personregistre, om det nationale register, om mindeblade og meget meget mere. En 

særdeles lærerig eftermiddag i selskab med en særdeles kyndig foredragsholder. 

Formanden rundede dagens møde af med at sige tak for en god generalforsamling. 

Erik Kann, formand 

Bent Pilgaard, ordstyrer 

Ruben Højmark, referent 

 


