
Referat 2010 

Generalforsamlingen blev holdt den 10. april i Riddersalen på Koldinghus. 80 medlemmer deltog og 3 havde 

fremsendt fuldmagt. 

Velkomst 

Formand Susanne Bratløv Fuglsang bød velkommen og oplyste, at generalforsamlingen videofilmes. 

Susanne Fuglsang bød specielt velkommen til DIS-Norges formand, der var rejst hertil for at være med i 

dag. 

1. Valg af dirigent 

Svend Erik Christiansen blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og afholdt i henhold til vedtægterne. 

Han gennemgik dagsordnen og Mette Fløjborg blev valgt som referent. Der var mødt 80 

stemmeberettigede medlemmer, og kassereren havde desuden noteret 3 fuldmagter. 

2. Bestyrelsens beretning 

Susanne Fuglsang startede med at præsentere sig selv. Hun aflagde derefter beretningen (læs hele 

beretningen her), der også er offentliggjort på foreningens hjemmeside samt uddelt til generalforsamlingen 

i en folder. 

Efter beretningen blev udkast til den ny hjemmeside præsenteret af næstformand Henning Karlby. 

Tidsplanen er skredet lidt undervejs, men nu går det stærkt fremad. Bestyrelsens visioner blev gennemgået. 

Siden får nyt design og får navnet 'Slægt og Data'. På hjemmesiden vises arrangementer om 

slægtsforskning i hele landet på landkort. Både DIS-lokalforeningerne og andre foreninger kan annoncere 

deres arrangementer på siden. Forsiden indeholder nyheder og aktuelle emner. Lokalforeningerne får 

mulighed for at lægge deres hjemmesider ind under den nye side i samme design. Medlemmer får 

mulighed for at oprette en personlig profil med billede. Der bliver mulighed for betaling med kreditkort. 

Forum flyttes til den nye hjemmeside med alle de gamle oplysninger intakte. Fremover skal man være 

medlem for at få det fulde udbytte af forum. Der bliver 3 typer af adgang til forum: 'Kiggere', brugere og 

medlemmer. Digitale kilder kan lægges på den nye hjemmeside. F.eks. hvis et medlem vil affotografere 

kilder på et arkiv, kan materialet lægges ud på hjemmesiden. Når hjemmesiden er klar til at 'gå i luften', 

sendes mail ud til alle medlemmer, der har oplyst sin mailadresse til foreningen. Vi regner med at tage 

siden i brug i løbet af sommeren 2010. 

Spørgsmål og kommentarer til beretningen 

Erik Kann: Re-design af amt-herred-sogn: Varm støtte til dette projekt. Tak til Henning Karlby for hans 

hjemmesidearbejde og for at han har holdt gryden i kog. Jeg savner konkrete tilkendegivelser om 

prioriteringer af bestyrelsens arbejde. 

–    Hvis man havde tiden: Hvilke politiske og strategiske emner ville man beskæftige sig med og hvilken 

holdning ville man have? 

–    Kildeindtastningsudvalgets arbejde med at skabe sammenhæng mellem fotografisk gengivelse og 

databasen. Citat fra beretning ”opgaven forsinket pga. andre opgaver i bestyrelsen”. 
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–    Lokalforeningsudvalget. Citat fra beretning ”Denne opgave er ikke helt let. Der er en del manchetter, 

der kan stødes på”. Hvilke manchetter er det, der kan stødes på? Er det et udtryk for kritik af de andre 

foreninger? 

–    Fællesmøde samarbejde med de andre foreninger. Citat fra beretning ”Der er mange gode viljer, men 

meget lidt handling”. Dette punkt ønskes uddybet. 

–    Gedcom filer og modtagelse af forskelligt kildemateriale, dette punkt i beretningen ønskes uddybet. 

–    Brugerundersøgelse DIS-træf, savner foreløbige resultater. 

–    Arbejdet i arbejdsgrupper – større aktivitetsniveau forventes. Prioritering? 

–    Lokalforeninger – Landsforeningen. Prioritering? Forventer man større aktivitetsniveau på begge 

niveauer? Vil bestyrelsen uddelegere nogle opgaver til lokalforeningerne, så hovedforeningen får større 

indhold af politiske prioriteringer. 

Susanne Fuglsang: Bestyrelsen vil arbejde politisk for at søge repræsentation i de forskellige brugerråd i 

arkiverne. En anden ting bestyrelsen ser som sin hovedopgave er de praktiske ting omkring digitalisering af 

flere projekter. Ny hjemmeside giver os bedre muligheder for at formidle dette til medlemmerne. 

Samarbejde med den nye rigsarkivar forventer vi os også meget af, bl.a. omkring de fjernede kirkebøger fra 

Arkivalier Online (AO) for perioden 1925-1950. 

Bestyrelsesmedlem Arne Christiansen: Vi vil arbejde meget med kildeindtastning og samarbejde med andre 

organisationer, lokalarkiver og lokale slægtshistoriske foreninger. Der er holdt møder mellem de tre store, 

men der er mange andre muligheder. 

Kildeindtastningen går stærkt fremad nu, bl.a. Politiets registerblade er et samarbejde mellem tre 

foreninger og Københavns Stadsarkiv. Det går forrygende stærkt lige nu. Der indtastes online tusindvis af 

sider hver uge nu. Vi vil gerne have det ind under den nye hjemmeside. 

Susanne Fuglsang: Lokalforeningsudvalget er nyt fra sommeren 2009. Vi har lavet en samarbejdsramme. 

Nogle havde kommentarer til dette og var ikke enige. Vores arbejdsramme kan justeres hen ad vejen, når 

man opdager at noget ikke fungerer så godt. Det er aldrig nemt at starte noget nyt op og sætte nogle ting 

op på en anden måde, end vi har gjort før. 

Henning Karlby: Sætning med manchetterne er måske uheldig, da der nu er kommet mere gang i 

samarbejdet. På det seneste har vi startet et projekt Rundetårn, der finder sted i efteråret 2010, og det er 

et stort og spændende projekt, som vi glæder os meget over. Vi har fået et stort beløb fra Velux fonden og 

ansat en person i 2 måneder. Så den med manchetterne burde nok have været slettet. Projektet har kørt 

meget op og ned, men pengene fra fonden endte med at projektet kører på skinner. 

Erik Kann: Vi bør vedtage, at udtalelsen i beretningen om manchetterne modereres. 

Marianne Christensen: Beretningen skal afspejle hvordan forholdene var i 2009, og et godt samarbejde nu 

vil jo blive afspejlet i beretningen for 2010. 

Arne Christiansen: Gedcom – vi modtager sikkerhedskopier fra medlemmer og afskrift af kilder og registre. 

Brugerundersøgelsen er lagt på hjemmesiden for et stykke tid siden. Vi vil gerne lave flere undersøgelser, 

bl.a. forsøge at nå det store tavse flertal, der ikke er mødt op her i dag. 



Henning Karlby: Gedcom – vi skal have vores samarbejdspartnere til at lave et system, der kan 'læse' de 

modtagne Gedcom filer, så I kan få kontakt med hinanden ad den vej. Det arbejder vi på. 

Laila Olsen: Hvordan går det med slægtsforsker testamente? 

Arne Christiansen: Dette kan findes på hjemmesiden. 

Poul Wachmann: Glæde over at foreningen reagerede hurtigt på AO problemet med CPR-numre. Den 

dynamik har jeg tidligere efterspurgt og glædes over, at der er kommet et nyt DIS. De mange udvalg 

forekommer mig lidt 'Christiansborgsk' - måske skulle man overveje navnet arbejdsgruppe. 

Amt-herred-sogn hæftet: Indstiller til bestyrelsen at hæftet revideres inden nyudgivelse. Landets 

administrative inddeling er ændret fra sogn-herred-amt til storkommuner og regioner, måske skal portalen 

nytænkes i den retning. 

Henning Karlby: Vi har gjort os overvejelser om særudgivelsen. Den udvides med Slesvig. Skal være brugbar, 

når I sidder på arkivet, og de nye administrative enheder eksisterer ikke dér. De nye ting skal også kunne 

findes på hjemmesiden. Fejl i publikationen rettes og den bliver opdateret og udvidet. Vi mangler et 

sognekort fra Holsten, har nogle medlemmer sådan et, vil bestyrelsen gerne høre om det. 

Niels Nielsen: Gedcom, bliver det som på Lundins hjemmeside? 

Arne Christiansen: Ikke en kopi af det, men vi drømmer om en funktionalitet, der kommer til at hedde 

hvem-forsker-hvor. F.eks. hvis flere har forsket i et sogn kan de sættes i kontakt med hinanden. Tilføjer at 

publikationen Hvem-Forsker-Hvad udkommer for sidste gang i 2010. 

Henrik Prætorius: Rundetårn arrangementet i efteråret 2010. Bagsiden af det seneste nummer af Slægt og 

Data handler om udstillingen. Men arrangementet består også af en lang række foredrag og rundvisninger 

om 1700-tallet, samt arbejdende værksteder, der skal hjælpe folk i gang med at slægtsforske, bl.a. på 

nettet. Vores hovedtema er at inspirere til slægtsforskning og formidling af slægtshistorien. Vores arbejde 

med de øvrige ting burde tilføjes. 

Der var ingen kommentarer til hjemmesiden. 

Spørgerne erklærede sig tilfredse med de fremkomne svar. 

Beretningen er taget til efterretning. Stort flertal ved håndsoprækning. 

Pause i 30 minutter, hvor foreningen bød på sandwich, øl/vand og kaffe. 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2009 

Kasserer Werner Wittekind fremlagde det reviderede regnskab. Ekstern revisors påtegning på regnskabet 

er gengivet i den omdelte folder. I år er regnskabet fremlagt på Internet i en lidt mindre detaljeret udgave 

end det plejer. Vi har taget udgangspunkt i Årsrapporten. I folderen, der er uddelt i dag, er hele regnskabet 

specificeret. Overskuddet i år er større end forventet, bl.a. fordi hjemmesiden ikke blev færdig i 2009, og vi 

har valgt ikke at hensætte midler i regnskabet. Vi har haft større medlemstilgang end forventet. Vi har ikke 

brugt så mange penge til medlemsmøder som budgetteret. Vi har nedsat beløbet til kurser. 

Biblioteksstyrelsen har støttet bladet med mere end forventet. Ekspeditionen i Odense har haft større 

indtægt ved salg af CD'er og blade end forrige år. 



Medlemstal dags dato er 5.600. Vi har haft 500 nye indmeldinger siden 1. oktober 2009. Vi får omkring 12 

nye medlemmer om ugen lige nu. Vi har også en del naturlig afgang på grund af dødsfald, men netto har vi 

medlemsfremgang. 

Boris Reimann: Spørgsmål om hjemmesiden. Er der udestående regninger? 

Werner Wittekind: De ca. 40.000 kr. dækker udgiften til de formøder vi holdt med tre potentielle udbydere. 

Henning Karlby: Der blev afholdt tre workshops med 3 udbydere, der hver brugte en dag på os, det er det 

der er betalt i 2009. Det firma vi har valgt afregner vi løbende med, men vi har ikke modtaget opkrævning 

endnu. Vi godkender at aftalegrundlaget er i orden, før regningerne betales. 

Regnskabet blev godkendt.                    

4. Indkomne forslag 

Forslag 1 fra Erik Kann (Læs hele forslaget her): Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at udsende en 

skriftlig beretning forud for den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan vælge at lade beretningen 

optrykke i medlemsbladet eller på foreningens hjemmeside. Hvad skal sendes ud som 'fornødne bilag'? 

Forslag til vedtægtsændringer skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen. Men det kan 

være svært at udsende bilag i Slægt og Data. Er vi en digital forening eller skal vi blive ved med at 

offentliggøre alt i bladet. Vi bør vælge mellem det trykte og det digitale. Tallene i folderen vi har fået i dag 

er svære at forholde sig til. Vi bør snakke generelt om hvordan vi fremlægger dokumenter for 

medlemmerne. Begrebet 'udsende', er det elektronisk eller i bladet? Dette er luftning af tanker i en 

gråzone. 

Susanne Fuglsang: Enig i at vi skal have en snak om det. Vi burde kunne bruge hjemmesiden mere, men der 

kan være argumenter for og imod begge dele. 

Bjarne Egevang: Skal indkaldelsen bringes i bladet Slægt og Data eller skal den ikke? Jeg mener helt klart, at 

den skal stå i bladet, som vi er mange, der kaster os over med glæde. 

Henning Karlby: Det har vi drøftet indgående i bestyrelsen. Vi mener, at der skal indkaldes i bladet. Heri 

fortæller vi, at der står mere på hjemmesiden. Vi vil gerne bruge mindst mulig plads i bladet, derfor denne 

fremgangsmåde, så bladet har mere plads til artikler om slægtsforskning. 

Per Agerbæk: Erik Kanns pointe var vel, at vi skulle ud af gråzonen og ændre den praksis, så vores 

vedtægter passer sammen med det vi gør. Vi skal overholde vores regler eller lave dem om. 

Arne Christiansen: Vores regler er ikke klare, det har Erik ret i. Skal vi gøre det på den ene eller på den 

anden måde? Kunne man enes om en varsling i bladet og bringe resten på hjemmesiden? 

Erik Kann: Den anden dimension jeg gerne vil have med er, at bestyrelsen skal bringe relevante bilag i god 

tid, f.eks. på hjemmesiden. 

Bestyrelsen er enige heri, konstaterede dirigenten, og forslaget er taget til efterretning. 

Forslag 2 fra Poul Wachmann (læs hele forslaget her): Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til, at 

aktiviteter og budgetter, som er besluttet på generalforsamlingen, fremadrettet implementeres indenfor 

de vedtagne og planlagte tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. Den likvide beholdning står på 

bankkonti. Der kunne f.eks. hensættes beløb til allerede allokerede midler. Jeg mener, at kontingentet skal 
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bruges til fordel for medlemmerne i stedet for at indsætte dem på en bankbog. Jeg vil opfordre bestyrelsen 

til at bruge de penge, der kommer ind, til fordel for medlemmerne. 

Susanne Fuglsang: Jeg er enig, men vores beholdning lige nu er større, fordi vi har fået flere medlemmer, og 

at hjemmesiden ikke er betalt endnu. 

Werner Wittekind: Vi kan ikke lave arbejde uden støtte fra medlemmerne. Den samlede bestyrelse gør, 

hvad de kan for at fuldføre de projekter, som vi arbejder med, men tingene tager nogle gange længere tid, 

bl.a. fordi det hele er baseret på frivillig arbejdskraft. 

Boris Reimann: Vores kassebeholdning ved årsskiftet svarer til et års kontingent, og det er ikke noget stort 

beløb. 

Dirigenten konstaterer, at forslaget er taget til efterretning, og at bestyrelsen har svaret fyldestgørende. 

Forslag 3 fra bestyrelsen: Forslag om indførelse af familiemedlemsskab - vedtægtsændring (læs hele 

forslaget her). Hidtil har det været for administrativt bøvlet. Ny hjemmeside muliggør, at vi kan åbne for 

denne løsning, så to personer på samme adresse kan være medlemmer på et medlemskab, dvs. to kodeord 

til hjemmesiden, to stemmeberettigede på generalforsamlingen, men kun et blad til husstanden. 

Vedtaget med absolut flertal. Ingen imod.                

5.a. Budget 2011 

Budgettet blev fremlagt af Werner Wittekind. 

Budgettal er grupperet anderledes end tidligere år. 

Vedtaget ved håndsoprækning med stort flertal.           

5.b. Kontingentforslag 2011 

Fremlagt af Werner Wittekind: 

Uændret 200 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for familiemedlemskab. 

Vedtaget med stort flertal ved håndsoprækning                      

6.a. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 og 2 år ved vakance 

Ingen at vælge. 

6.b.a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 3 år 

På valg: Susanne Fuglsang, H. C. Andersen og Ruben Højmark. H. C. ønsker ikke at genopstille. De øvrige to 

er villige til genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Knud Haanning Andersen. 

Ole Jensen: Foreslår Erik Kann. 

Erik Kann: En stor ære at blive foreslået. Jeg ønskede ikke at skabe splid og ballade og derfor trådte jeg ud i 

2009. Det fastholder jeg og siger pænt nej tak. Jeg har nok kvalifikationer, men det er gået op for mig, at jeg 

mangler den kvalifikation at forstå, hvad det egentlig er, at medlemmerne vil have. Det har jeg brug for at 

lære og vil på en positiv måde fortsætte med at arbejde for medlemmerne, f.eks. skrive artikler til bladet og 

https://www.slaegtogdata.dk/foreningen/om-foreningen/generalforsamling/referater/2010/resolveuid/4f5a4274c6f98f451ce526eb400a7ca8
https://www.slaegtogdata.dk/foreningen/om-foreningen/generalforsamling/referater/2010/resolveuid/4f5a4274c6f98f451ce526eb400a7ca8


vil også gerne indtræde i arbejdsgrupper om Amt-herred-sogn og digitale kilder, hvis bestyrelsen ønsker 

det. 

Susanne Fuglsang, Ruben Højmark og Knud Haaning Andersen blev valgt til bestyrelsen. 

6.b.b. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år. 

Michael Dupont genopstiller. Bestyrelsen foreslår desuden Poul Wachmann. Begge blev valgt. 

7.a. Valg af 2 interne revisorer 

Ole H. Jensen og Svend Erik Christiansen genopstiller. Begge blev valgt. 

7.b. Valg af revisorsuppleant 

Knud Spangsø genopstiller. Han blev valgt. 

8. Eventuelt 

Werner Wittekind er i gang med at planlægge næste års generalforsamling i Odense. 

Der er brug for mange hjælpere på Rundetårn projektet. Interesserede må meget gerne melde sig 

hos kasserer@dis-danmark.dk. 

Henning Karlby: AO sider 1925-1950, der er taget væk, skal gennemgås med henblik på at fjerne  CPR-

numre. Der bliver lavet USB nøgler til de medlemmer, der har tilbudt at hjælpe med at kontrollere 

kirkebogssiderne. Indtil nu ca. 150 frivillige, flere frivillige kan melde sig hos formand@dis-danmark.dk.  

Arne Christiansen om samme emne: 2 personer skal gennemgå de samme 1.000 sider. Nøglen beskyttes 

med kodeord og kan returneres med almindelig post. Man modtager en email med kodeord til USB-nøglen. 

Niels Nielsen: Bøn til bestyrelsen – På Landsarkivet i Viborg er der en del sogne, hvor man f.eks. kun kan se 

kirkebøger frem til 1932. Kunne DIS-DKanmark ikke være med til at skubbe på, så kirkebøgerne bliver 

afleveret til arkiverne frem til 1960. Det vil hjælpe mange. 

Dirigent: Der er rykket for det. 

Werner Wittekind: Så længe bogen ikke er udskrevet er de ikke pligtige til at aflevere den i henhold til 

Kirkeministeriets regler. Men kontraministerialbogen har de pligt til at aflevere. 

Susanne Fuglsang: Flere centrale personer er stoppet siden sidste generalforsamling, bl.a. H. C. Andersen. 

Vi vil gerne takke for hans store indsats i bestyrelsen. Erik Kann er stoppet i efteråret 2009, også en stor tak 

for dit arbejde i bestyrelsen i de forløbne år. Webmaster Hanne Rud stopper, når den gamle hjemmeside 

stopper. Også en stor tak for dit store arbejde. Hanne fik en lille gave. 

Ny webmaster bliver Mette Fløjborg. 

Afslutning 

Dirigenten takkede for god ro og orden og Susanne Fuglsang takkede for det store fremmøde.  

Underskrevet af                       

Mette Fløjborg                 referent                                        

Svend Erik Christiansen   dirigent 
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