
Referat, bestyrelsesmøde 18. januar 2020  

 

Deltagere: Kirsten Sanders (KIS), Anton Blaabjerg (ABL), Hans Mølgaard (HMG), Ivan Jensen (IJ), 

Jesper Skov (JKS), Kathrine Tobiasen (KTO), , Lone Bergmann (LOB), Michael Dupont (MID), Niels 

Aage Bach (NAB) og Per Andersen (PAN) 

Afbud fra: Bodil Grove Christensen og Yvonne Christiansen 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

2. Økonomi  

Status 2019 og budgetopfølgning, herunder revideret budget 2020 og 2021  

NAB orienterede om regnskabet for 2019. Regnskabet holder sig omkring det budgetterede.  

PAN fremlagde et revideret budget for 2020 og 2021, som bestyrelsen gennemgik.  

Status på kontingentopkrævning 2020  

Der sendes opkrævninger ud til ca. 8.000 personer. Betalingsfristen er 1. marts 2020, og 

opkrævningerne er sendt ud, og overordnet set er det gået godt med opkrævningen.  

Forslag til kontingent for 2021  

Bestyrelsen diskuterede dette. 

Ekspedition  

PAN orienterede om, at der bruges 6 timer i snit om ugen, og det er under det budgetterede, og det 

går godt med ekspeditionen. 

Medlemssystem  

Restancelisterne er ikke korrekte, og der er en mangelliste med ting, der skal justeres i løsningen.  

Medlemsstatistik 

DS sluttede 2019 med 7.821 medlemmer, og der er en mindre medlemstilgang på ca. 100.   

3. Ny hjemmeside  

Status  

IJ orienterede om implementeringen af den nye hjemmeside, der blev taget i brug pr. 31. december 

2019. Den har fungeret upåklageligt lige siden. Der har været nogle få kommentarer fra brugerne, 

hvoraf nogle er kommet med gode forslag til ændringer. IJ gennemgik mangellisten. IJ orienterede 

endvidere om udvalgte dele af hjemmesiden, bl.a. lokalforeningernes hjemmesider, hvor næsten alle 

lokalforeninger har oprettet hjemmesider og er ved at lægge materiale ud. Visning er arrangementer 

fjernes fra MemberSite, da arrangementer offentliggøres under lokalforeningssiderne. 

Der skal ses på hjemmesidens design.  



Bestyrelsen takkede udvalget og arbejdsgruppen for det store arbejde med at lave den nye 

hjemmeside. 

Økonomi  

JKS orienterede om økonomien for hjemmesiden. 

4. Generalforsamling, forberedelse  

 På valg: Kirsten, Kathrine, Michael, Jesper samt som suppleanter Nic og Yvonne.  

 Udarbejdelse af bidrag til bestyrelsens årsberetning 

KS bad om input til bestyrelsens årsberetning. Der er deadline 1. februar 2020, så teksten kan være 

klar til medlemsbladet.  

Generalforsamlingen skal holdes på KUC (Kolding Uddannelses Center). Indkaldelsen kommer i 

medlemsbladet og på hjemmesiden, og bilagene bliver ligeledes lagt på hjemmesiden.  

5. Udvalgene  

a. Strategiudvalget 

Intet nyt. 

b. Hjemmesideudvalget  

Se ovenfor under orienteringen om ny hjemmeside. 

c. Lokalforeningsudvalget 

Der er kommet en ny lokalforening i Faaborg, som har 24 medlemmer. HMG er ved at modtage 

skemaer om lokalforeningernes årlige forbrug (de arrangementer, de har fået tilskud til). 

Medlemsantal skal først indberettes 1. juli 2020.      

d. Arkiv- og biblioteksudvalg  

Det tager tid, før vi kan modtage bøgerne fra Frederiksberg Bibliotek, da samlingen i forbindelse med 

afregistreringen i Frederiksberg skal sammenholdes med de bøger, der findes på Det Kongelige 

Bibliotek. Hvis bøgerne ikke findes hos Det Kongelige Bibliotek, skal bogen afleveres dertil. Når DS-

biblioteket modtager samlingen, bliver der er stor registreringsopgave, ligesom hovedparten af 

samlingen fra Rigsarkivet er ved at blive registreret. 

e. Udvalg for samarbejde med offentlige myndigheder  

Dødsårsagsregistret. KIS er i kontakt med Rigsarkivet, der er ved at klargøre 1944, som DS modtager 

inklusive dødsårsager. Det er ved at blive afklaret, om DS kan få Dødsårsagsregistret 1945-1969 uden 

dødsårsager.  

KIS er blevet kontaktet af LinkLives og er blevet inviteret med i en referencegruppe, så de kan trække 

på de erfaringer, man har i DS.  

f. Markedsførings- og aktivitetsudvalget  

Bladet. KTO orienterede om, at der er masser af stof til næste nummer. Hun er blevet kontaktet og 

spurgt, om DS kunne lave nogle podcasts. KTO undersøger, om det kan lade sig gøre og vil gerne selv 

være med i en arbejdsgruppe. Hun skriver en notits til bladet og efterlyser folk, der kunne tænke sig 

at bidrage eller være med til planlægningen.  

Nyhedsbreve.  

PAN fortalte, at nyhedsbrevet skal udsendes med MailChimp, og at der derfor skal laves et design for 

nyhedsbrevet.  



Kommende arrangementer  

Historiske dage. PAN orienterede om planerne. Der kan være brug for bemanding til opstilling 

(umiddelbart er der mandskab til at dække stand-vagterne).  

 Spor i lyngen, Herning 20-3-2021. KIS fortalte om arrangementet.  

 Skive jubilæum 2021. Der er ingen dato endnu. 

 Åbent Hus-arrangementer 2020. Vi planlægger at lave en Åbent Hus-turné, hvor DS besøger 4 

foreninger i efteråret.  

 Slægtshistorisk weekend. Bortset fra et enkelt foredrag, så er alle foredrag på plads. PAN sørger for, 

at indbydelsen kommer på hjemmesiden. 

Udgivelser.  

KTO og PAN har hver især en bog på bedding. KTO redigerer og opdaterer de 18 temaartikler, der 

igennem årene er blevet udgivet i Slægt og Data/Slægtsforskeren. Det er næsten færdigt. PAN har 

skrevet en bog om slægtsforskning i 1900-tallet. 

6. Lokalforeningsrådet.  

HMG orienterede om sidste møde. Der var ca. 80 mennesker, og det var for mange mennesker i 

forhold til lokalets størrelse. Næste gang bookes der to lokaler, så mødedeltagerne deles op. 

Samtidig med rådsmødet får Lokalforeningernes webmastere en intro til hjemmesiden.  

HMG er på valg til Lokalforeningsrådet og genopstiller.   

8. Diverse  

DIS-træf. DS har egentlig trukket sig af samarbejdet, men KIS bliver stadig kontaktet, og de håber, at 

de danske data på sigt kan inkorporeres i den svensk-norske DIS-treff database.  

Log-in til Slekt og Data Norge. Der er stadig problemer med at logge på med kodeordet.  

LOB orienterede om, at der er skrevet en vejledning om at slægtsforske i Polen. Hun efterlyste 

nogen, der kunne holde oplæg om slægtsforskning i Sverige.  

PAN bliver ofte spurgt af lokalforeningerne, om de kan få oplyst, hvem/hvor mange af deres 

medlemmer, der også er medlemmer af DS. Vi finder på en løsning, så man hurtig kan lave en 

sammenligning mellem DS og de lokalforeninger, hvor DS ikke administrerer medlemsdatabasen, 

med det formål at lave en optælling.  

9. Kommende møder  

8. marts 2020 i Odense 

25. april 2020 – generalforsamling Kolding 

16-17. maj i Roskilde 

10. Eventuelt  

HMG orienterede om, at han er blevet invitereret til at holde foredrag for Rotary. IJ er også inviteret 

til Roskilde for at holde foredrag om den nye hjemmeside. 

11. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 


