
#Din Historie i Rundetaarn
Året startede med de indledende møder i Rundetaarn-
projektet. Et samarbejde mellem DIS-Danmark, Samfun-
det for Dansk genealogi og Personalhistorie, Sammen-
slutningen af Slægtshistoriske Foreninger og Runde-
taarn.

#Din Historie blev en unik udstilling med genstande fra 
1700-tallet, der stadig er i familiernes eje og med en til-
knyttet historie. En foredragsrække og en fælles slægts-
forskerstand for de 3 foreninger, i ét og samme lokale i det 
gamle tårn. Hele 5 uger varede udstillingen, som blev mu-
liggjort af en flot donation fra Velux Fonden.

Ca. 60 personer var involveret i projektet, og det gode 
samarbejde mellem de 3 foreninger bør fremhæves.

Hvem Forsker Hvad og Politiets registerblade
Foreningerne bag Hvem Forsker Hvad, Samfundet for 
Dansk genealogi og Personalhistorie, Sammenslutningen 
af Slægtshistoriske Foreninger og DIS-Danmark har i det 
forløbne år haft stor succes med projektet, der går på at 
få Københavns Politis Registerblade lagt på nettet i scan-
net gengivelse samt at få lavet en indeksering af disse, 
således at de er søgbare. Opgaven ville ikke være mulig 
uden penge fra Hvem Forsker Hvads formue og en stor 
lønnet arbejdsindsats fra Københavns Stadsarkiv. Og 
uden det store korps af frivillige, der har indekseret bla-

dene, ville det heller ikke have været den store succes, 
som det vitterligt er. Projektet er et års tid gammelt, men 
der er allerede indekseret knap 1 million blade, og der 
manglede ved årsskiftet omkring 250.000 blade. Når in-
dekseringen er færdig, startes projektets anden fase, der 
er en indtastning af det resterende indhold på bladene.

Selve publikationen Hvem Forsker Hvad havde fået ny 
redaktør, men salget af bogen har gennem de sidste man-
ge år været vigende. På nuværende tidspunkt giver publi-
kationen atter underskud. Foreningerne har derfor beslut-
tet at stoppe med udgivelsen og bruge den resterende 
formue på over 100.000 kr. til projekter, der kommer Dan-
marks slægtsforskere til gode. Fra DIS-Danmark skal der 
lyde en stor tak til redaktøren for hans indsats for at puste 
liv i bogen, desværre uden den nødvendige fremgang.

CPR-nummer-projekt 1+2
I foråret blev en lang række kirkebøger fjernet fra Arkiva-
lieronline, på grund af fund af senere påførte CPR-numre. 
I bestyrelsen reagerede vi hurtigt og henvendte os til rigs-
arkivaren med tilbud om hjælp til at gennemse kirkebø-
gerne. Efterfølgende hjalp 150 medlemmer med at gen-
nemse kirkebøgerne for CPR-numre, og i løbet af efteråret 
blev de igen tilgængelige på Arkivalieronline.

Inden årets udgang startede CPR-nummer-projekt 2 op. 
Det omhandler de kirkebøger, der var filmet, men endnu 
ikke lagt på Arkivalieronline. Disse kirkebøger forventes at 
være færdigbehandlet og tilgængelige på Arkivalieronline 
i løbet af foråret.

En stor tak til alle jer ihærdige hjælpere for jeres ind-
sats og Statens Arkiver for et godt samarbejde.

Arkivalieronlines brugerråd
DIS-Danmark har som deltagere i brugerrådet for Arkiva-
lieronline fortsat arbejdet på at få lov til at indsætte way-
points på kirkebogssiderne, således at brugeren direkte 
kan se, hvor konfirmerede piger starter, i stedet for som 
nu, hvor der skal gættes 5-20 gange, før den rigtige side 
findes. Denne opgave nyder ikke stor fremdrift hos Sta-
tens Arkiver, hvilket er lidt ærgerligt, da mange af proto-
kollerne allerede via AO Værktøjer, der er udarbejdet af et 
af vore dygtige medlemmer, har disse way-points.

Et spændende og produktivt år
- bestyrelsens beretning for 2010
Foreningsåret 2010 i DIS-Danmark har været særdeles 
spændende og produktivt.

DIS-Danmark deltog i efteråret i den succesfulde udstilling 
#Din Historie i Rundetaarn
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KIP
I anledning af færdiggørelsen af FT 1850 og udsendelsen 
af DDD11 var der reception i Dansk Data Arkiv den 6. ok-
tober, hvor bl.a. rigsarkivaren og 3 repræsentanter fra 
Hjemmesideudvalget deltog.

For FT 1880 er alt udleveret og under indtastning.
For FT 1885 er alt indtastet og afleveret.
For kirkebøger er der i 2010 afleveret mere end 23.000 
poster.

Medlem nr. 6.000
2010 blev året, hvor foreningen rundede medlem nr. 
6.000. I den anledning besøgte formanden vores nye 
medlem med en buket blomster, og medlemmet kvitte-
rede med kaffe og en god slægtsforskersnak.

Kassererskifte
I september valgte vores mangeårige kasserer at forlade 
sin bestyrelsespost i utide med øjeblikkelig virkning, be-
grundet i uoverensstemmelser i forbindelse med overgan-
gen til et nyt regnskabssystem. Bestyrelsen afholdt eks-
traordinært bestyrelsesmøde få dage efter og valgte en 
ny kasserer.

I forbindelse med kassererskiftet har vi ændret praksis 
omkring adgangsforhold til foreningens økonomi, således 
at både formand og kasserer nu har fuld adgang til alle 
bankkonti og regnskabsprogrammet.

Med det nye regnskabsprogram har den øvrige besty-
relse fået ”kiggeadgang”, så alle kan følge med i, hvad der 
sker. Særdeles praktisk for de enkelte udvalg.

DIS-Træf
Antal bidragydere i DIS-Træf er nu på 400, som tilsam-
men har indsendt omkring 650 gedcom-filer. Der er stadig 
et lille stykke vej op til, at antallet af bidragydere er på 10 
% af medlemstallet.

Antal poster er på ca. 2,9 millioner, men der er plads til 
flere millioner poster endnu.

Det største antal poster er fra perioden 1850-1899 ef-

terfulgt af 1800-1849. Den geografiske fordeling viser, at 
8 % af posterne kommer fra Københavns Amt, efterfulgt af 
Skanderborg Amt. Af slægtsprogrammerne er Brothers 
Keeper, Family Tree Maker og Legacy stadig de mest an-
vendte.

Vedtægtsudvalg
Grundet andre arbejdsopgaver har der ikke været afholdt 
møde i udvalget, og vi er ikke kommet videre med arbej-
det.

Redaktionen
I modsætning til andre dele af foreningens kanaler til for-
midling har vores medlemsblad Slægt & Data sejlet i ro-
lige velkendte vande uden de store bølgeskvulp. Bladet, 
der nu deler navn med hjemmesiden, er også i år udkom-
met i de sædvanlige fire ombæringer. Redaktionen vare-
tages fortsat af redaktør Kathrine Tobiasen med fin hjælp 
fra Erik Kann.

Tilkendegivelser fra medlemmerne tyder på stor tilfreds-
hed med indholdet – og med at få bladet i en regulær pa-
pirversion.

DIS-Forum
DIS-Forum er foreningens største trækplaster med et im-
ponerende dagligt besøgstal på over 3000. Forum holdt 
flyttedag sammen med den øvrige hjemmeside og blev 
ved denne lejlighed iført nye klæder i form af nyt soft-
ware. Som forventet skabte det en del uro, når medlem-
mer og brugere ikke kunne genfinde de gammelkendte 
funktioner i den nye fremtoning og oplevede andre nye 
muligheder som mistænkelige. Efter en del tilpasninger 
er klædedragten ved at være på plads, og Forum kører i 
sædvanlige omdrejninger med hjælp til tydning af gotiske 
kløer og opsporing af forsvundne aner og livlig debat om 
alt, hvad der måtte optage slægtsforskersindene.

Hjemmesideudvalg
Efter flere års forarbejde kunne vi i september gå i luften 
med den nye hjemmeside. En moderne tidssvarende 
hjemmeside med mange nye funktioner:

Formand Susanne Fuglsang og webmaster Mette Fløjborg.

Morten Hovedskov Nielsen og Knud Haaning Andersen .
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• arrangementskalenderen, hvor alle foreninger kan an-
noncere deres foredrag

• lokalforeningernes egne hjemmesider
• online indmeldelse - både i lokalforeningerne og DIS-

Danmark
• en lukket del, kun for medlemmer

- for blot at nævne nogle ganske få nye ting.

Derudover er der mange ting fra den gamle hjemmeside, 
der er blevet flyttet til den nye. Et stort arbejde, vores 
webmaster Mette Fløjborg har udført.

Hjemmesiden www.slaegtogdata.dk  vil fortsat blive ud-
bygget. Der ligger en ønskeseddel på hjemmesiden, hvor 
man til enhver tid kan følge med i det videre arbejde.

Nordisk samarbejde
Ruben Højmark repræsenterede foreningen ved Förenin-
gen DIS-Sveriges 30 års jubilæum i marts måned og DIS-
Norges 20 års jubilæum i april. I forbindelse med DIS-
Norges jubilæum, blev der afholdt Nordgen-møde (Nordisk 
Genealogisk Samarbejdskomité) i Oslo-området.

Fra mødet kan nævnes, at Nordgens hjemmeside udvi-
des for hvert land med:

1. Vejledningssider
2. Relevante kilder
3. Sognefortegnelser
4. Stednavneregistre
5. Andre hjælpemidler
6. Samt ti tips til slægtsforskning i det pågældende land

Internationalt samarbejde
Der er ikke sket meget på dette område. Et planlagt møde 
i Tyskland blev aflyst i sidste øjeblik af arrangørerne, da 
der var gået kludder i booking af lokaler…

Kildeindtastningsudvalg
I bestyrelsen arbejder vi på at få gjort endnu flere kilder 
tilgængelige online.

I september afholdt udvalget en vellykket konference i 
Odense med indbudte gæster, deriblandt også en ledende 
medarbejder fra Statens Arkiver.

Et efterfølgende møde med rigsarkivaren i november 
bekræftede, at grundlaget for et fremtidigt samarbejde 
med Statens Arkiver er til stede.

Det vil vi se meget mere til i 2011.

Lokalforeningsudvalg
I september var Lokalforeningsudvalget for andet år i 
træk vært ved fællesmødet for lokalforeninger. En god, ny 
tradition hvor repræsentanter fra lokalforeningerne og 
medlemmer, der påtænker at opstarte en lokalforening, 
får en dag sammen til at diskutere stort og småt.

Denne gang deltog Hjemmesideudvalget også, da vi 

havde valgt netop denne dag til at sende vores nye hjem-
meside www.slaegtogdata.dk i luften.

I november så 2 nye lokalforeninger dagens lys. Velkom-
men i flokken til DIS-Aalborg og DIS-Slagelse-Sorø.

Vi har nu 7 lokalforeninger, 4 på Sjælland, 2 på Fyn og 
1 i Jylland. De 5 af dem har valgt at lægge deres hjem-
meside på DIS-Danmarks hjemmeside. En mulighed, vi 
kan tilbyde vores lokalforeninger med den nye hjemmesi-
de.

Strategiudvalg
I bestyrelsen gør vi os mange tanker om arbejdet i for-
eningen. Vi tror, vi går den rigtige vej… men synes med-
lemmerne også det?

Det kan vi jo egentlig ikke vide uden at spørge medlem-
merne, så derfor har vi besluttet at rejse rundt i landet og 
møde medlemmerne ansigt til ansigt.

Det første medlemsmøde fandt sted i Vordingborg i no-
vember, hvor vi fik mange nye input til det videre arbejde. 
Tak for det J

Nye tiltag
Af nye tiltag bør nævnes, at fremover skal alle bestyrel-
sesopgaver med kort varsel kunne overtages af en kol-
lega, sagt på en anden måde: Alle skal have en navngiven 
suppleant.

Fra 2011 skal alle udvalg udarbejde skriftlige kvartals-
rapporter.

På bestyrelsens vegne
Susanne B. Fuglsang
Formand

Henning Karlby og Arne Christiansen.
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Ny webmaster
Den meget opmærksomme hjemmesidebruger vil have bemærket, at 
foreningen søger ny webmaster. Vores nuværende meget dygtige og 
flittige webmaster, Mette Fløjborg, har været en uvurderlig hjælp i for-
bindelse med etableringen af den nye hjemmeside, men for snart tre 
måneder siden meddelte hun bestyrelsen, at hun ønskede at koncen-
trere sig om andre opgaver fremover, hvorfor foreningen på hjemmesi-
den annoncerede efter en afløser. Der er kommet tilbud fra flere kva-
lificerede medlemmer, men der kan kun være en kaptajn på skibet. 
Der kan derimod fint være flere rorgængere, og det er vores håb at 
tilknytte flere af disse til afgrænsede opgaver på hjemmesiden.

Bestyrelsen har efter moden overvejelse bedt Arne Feldborg om at 
overtage opgaven som foreningens webmaster.

Arne er allerede kendt af mange af medlemmerne for sin personlige 
hjemmeside http://www.hammerum-herred.dk/, samt for sin skri-
bentvirksomhed i foreningens forum.

Hjemmesiden er langt fra færdig, og det vil den nok aldrig blive, og 
vi har i bestyrelsen stor tillid til, at den nye webmaster kan styre os fri 
af de værste skær.

Afslutningsvis skal der bringes en tak til Mette Fløjborg for en kæm-
pe indsats.

På bestyrelsens vegne
Arne Christiansen

Kære medlem
Har du aldrig besøgt vores nye hjemmeside 
www.slaegtogdata.dk?

Første gang du besøger siden, skal du bruge 
dit medlemsnummer som Brugernavn og dit 
postnummer som Kodeord. Medlemsnummeret 
finder du bag på bladet.

På hjemmesiden er der masser af spænden-
de artikler og et forum, hvor du kan stille spørgs-
mål om slægtsforskning.

Har du besøgt siden, men glemt din kode? 
Så er der hjælp at hente i øverste højre hjørne 
af siden.

Venlig hilsen webmaster
webmaster dis-danmark.dk

Sælges kun fra www.embla.dk

Hent og prøv gratis demoversion,

som kun er begrænset ved 50 pers.

Ny opdateret 
v8.0.200 

For WinXP, Vista og Win7
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spændende
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