Maj 2010
Her kan du læse referatet af bestyrelsens weekendmøde den 8. - 9. maj 2010. Mødet havde som sit
hovedformål at behandle visionerne for de kommende års arbejde. Bestyrelsen ønsker at inddrage
medlemmerne i dette arbejde. For at muliggøre dette er resumeet betydeligt mere detaljeret end
sædvanligt. Læs om bestyrelsens planer og kontakt os for at deltage i arbejdet i en af
projektgrupperne, for der er meget mere arbejde, end bestyrelsen selv kan overkomme. Vi skaber
rammerne - I fylder dem ud!

1. Velkomst til nye medlemmer
Bestyrelsen præsenterede sig for de to nye medlemmer af bestyrelsen/suppleanter, ligesom disse
præsenterede sig og redegjorde for deres holdninger og interesseområder i forbindelse med det
forestående arbejde.

2. Vedtagelse af forretningsorden / AC
Forretningsordenen blev gennemgået i detaljer og rettet under mødet. De væsentligste rettelser er
nedlæggelse af forretningsudvalget samt indføjelse af et mindste antal fremmødte for
beslutningsdygtighed. Den nye forretningsorden lægges i foreningens digitale arkiv samt på den nye
hjemmeside.

3. Evaluering af generalforsamlingen
Der blev vist et kort videoklip af generalforsamlingen, efterfulgt af en debat om hvorledes dette
medie skulle gøres tilgængelig for medlemmerne. Der var enighed om, at det ville være en rigtig
god ide at bringe generalforsamlingen i real time som streaming video allerede i 2011. Morten
undersøger de nærmere muligheder for at gøre dette.
Bestyrelsen er ikke dygtige nok til at gøre reklame for vore arrangementer, herunder
generalforsamlingen, ved udsendelse af pressemeddelelser, ved at søge optagelse af nyheden på
Historie-online der sidder som boks på mange hjemmesider og på enhver anden relevant måde. Poul
henledte opmærksomheden på de løfter der blev givet på generalforsamlingen. Poul udarbejder en
liste over disse, således at bestyrelsen kan indfri løfterne.

4. Konstituering / Alle
Formand : Susanne Fuglsang
Næstformand : Henning Karlby
Kasserer : Werner Wittekind
Sekretær : Arne Christiansen
Forretningsudvalg : Nedlagt

5. Drøftelse af udvalg og bemanding af udvalg / Alle

Efter en lang og grundig drøftelse af hvilke udvalg vi har brug for samt deres opgaver, blev
udvalgene bemandet. Oplysningerne herom vil blive offentliggjort på den nye hjemmeside.
Udvalgene skal inden næste bestyrelsesmøde have udarbejdet udkast til kommissorier, subsidiært
have opdateret eksisterende kommissorier.

6. Hvad skal vi arbejde med i 2010
En bred debat om fremtiden. Her er nogle forslag:

6.1 Virksomhedsplan / RH
Med udgangspunkt i DIS-Sveriges virksomhedsplan søges der inspiration til udarbejdelse af vores
egen plan. Planen blev kun kortfattet gennemgået, og der var i bestyrelsen enighed om, at vi ikke
magtede at udføre alle disse opgaver på nuværende tidspunkt. Det medførte, at bestyrelsen vendte
tilbage til punkt 8 og nedsatte et nyt udvalg, Vision og strategi, der skal gennemgå bilaget nøjere og
udtage de ideer, som vi vil arbejde videre med i bestyrelsen.
6.2 Planlægning af konferencer / AC
6.2.1 Generelle konferencer
Skal vi indkalde til og gennemføre en række regionale konferencer/medlemsmøder, hvor vi
inviterer medlemmerne bredt til at komme og drøfte foreningens fremtidige indsatsområder?
Bestyrelsen besluttede at henlægge opgaven til udvalget for Strategi og Vision. Udvalget skal
udarbejde et oplæg til debat samt finde lokaler, udsende invitationer osv. således at den/de første
regionskonference er gennemført inden udgangen af året.
6.2.2 Specifikke konferencer
Skal vi indkalde til mere målrettede konferencer, hvor vi selektivt inviterer en række medlemmer til
at vejlede os i, hvilken retning vi skal arbejde i bestyrelsen.
Det blev besluttet at invitere debattører fra DIS-Forum til en drøftelse med de
bestyrelsesmedlemmer, der beskæftiger sig med Hjemmeside, kildeindtastning og den elektroniske
Amt-Herred-Sogn portal. Arne udarbejder et oplæg til indbydelse, der tilstræbes udsendt inden
sommerferien. Der etableres en mailgruppe for modtagere af invitationen.
Resultatet af konferencerne skulle gerne munde ud i nedsættelse af nogle arbejdsgrupper, der kan
hjælpe bestyrelsen med at videreudvikle foreningen.
6.3 Gennemgribende revision af vedtægterne / AC
Vedtægterne er udarbejdet omkring 1990, altså for ca. 20 år siden. Siden er de rettet adskillige
gange, og ikke altid med lige stort held. Vi står derfor med et sæt vedtægter der ikke er klare på alle
punkter. Det er endvidere et spørgsmål, om bestyrelsen har den rigtige størrelse. Den burde måske
være mindre for dermed at få nogle klarere beslutninger. Vi kunne aktivere det allerede nedsatte
udvalg, der sammen med en ekstern juridisk vejleder kunne udarbejde et forslag til nye vedtægter.
Bestyrelsen bakkede op om dette. Hvis der skal betales for ekstern assistance skal udgiften hertil
forelægges bestyrelsen for godkendelse.

7. Hjemmesideudvalget / HK
7.1 Status
Foreningens nye Webmaster Mette Fløjborg orienterede bestyrelsen om stadet for den nye
hjemmeside. Der er fortsat en del ufærdige sider, og der mangler at blive skrevet/flyttet mange
sider, før siden er klar til at gå i luften. Udvalget regner med at det vil være nødvendigt at lade den
gamle side køre videre sammen med den nye i en periode på 3-6 måneder, før den gamle side
lukkes helt.
7.2 Idriftsættelsesdato
Siden forventes idriftsat i slutningen af 2. kvartal i år.
7.3 Det kommende arbejde
Det kommende arbejde med hjemmesiden skal først beskrives nærmere af hjemmesideudvalget. Det
forventes, at der skal ske et redesign af afsnittene Digitale kilder og af Amt-Herred-Sogn afsnittene.
Herudover skal muligheden for onlinekildeindtastning implementeres, enten på hjemmesiden eller
måske på www.kildeindtastning.dk
7.4 Revision af kommissorium
Kommissoriet skal opdateres da det nuværende kommissorium kun er dækkende for etapen indtil
idriftsættelse af etape 1.

8. Lokalforeningsudvalget / AC
8.1 Status
Al dokumentation fra vore egne lokalforeninger for året 2009 foreligger nu i foreningens digitale
arkiv, hvorfor udvalgsformanden fremsender den tredje anvisning for udbetaling af det faste tilskud.
Der er indkommet ansøgninger om støtte til arrangementer i efteråret 2010 fra vore egne
lokalforeninger og fra andre foreninger. Udvalget har behandlet disse ansøgninger og bevilliget
støtte på 50 % af de ansøgte beløb med en enkelt undtagelse hvor der blev givet lavere støtte til et
meget dyrt arrangement. Vedrørende de tildelte tilskud henvises til bilaget i foreningens digitale
arkiv.
8.2 Det kommende arbejde
Lokalforeningsdag i Odense med tilhørende minikursus for webmastere på
lokalforeningshjemmesider. Udvalget udarbejder dagsorden og udsender invitation til
lokalforeningsdagen. Det bør overvejes at invitere observatører fra de ildsjæle, der måtte have
planer om at starte en lokalforening. Vi skal have udarbejdet en velkomstpakke til nye
lokalforeninger
8.3 Revision af kommissorium og retningslinier
Udvalget har opdateret kommissorium samt retningslinier for egne lokalforeninger og for andre
lokalforeninger. Bestyrelsen tiltrådte udvalgets retningslinier og kommissorium, der alle ligger i
foreningens digitale arkiv.

8.4 Udlån af projektor til DIS-Faxe
DIS-Faxe låner en af de projektorer, som foreningen råder over. Inventaroversigt revideres.

9. Kildeindtastningsudvalget / MN - AC
9.1 DIS-stamdata /MN
Morten redegjorde for sine tanker om emnet samt viste eksempler baseret på overlay til Google
maps. Mortens idé er følgende:
”Der findes en masse hjemmesider med kilder, tilgængelig i forskellig form, men fælles for de
fleste er, at der ikke er noget fælles, dvs. at måden hvorpå kilder/lokationer/data er registreret ikke
er ensrettet. Det samme gør sig gældende hos os selv (DIS-arkiv - Digitale kilder og Amt - Herred Sogn).
Et forsøg på at forbedre dette kunne være, at DIS opretter en database med stamdata, som DISmedlemmer så kan trække på i forbindelse med deres egne hjemmeside. Eks. på tabeller i en sådan
database kunne være:










Amter
Herreder
Sogne
Retskredse
Geografiske data (GIS)
Udskrivningskredse
Lægd
Syssel
Len

samt deres indbyrdes relationer.
Disse kan bruges frit med den betingelse, at brugerne registrerer deres data hos os eller evt. lægger
data hos DIS, således at vores hjemmeside kommer til at indeholde et indeks over, hvad der findes
af kilder på nettet.”
DIS-Danmark vil foreslå samarbejde med relevante statslige samarbejdspartnere, men hvis det ikke
lykkes, vil man selv fortsætte med projektideen og tilbyde en database til eksterne hjemmesideejere
med henblik på at lette anvendelsen af disse data på og udenfor DIS-Danmark’s hjemmeside.
9.2 Indsamling af eksisterende kildemateriale /AC
Der var enighed om, at det var en god ide at etablere en indsamling af kildeafskrifter hos DISDanmarks medlemmer, men dette forudsætter, hvis der ikke skal være et omfattende
rettelsesarbejde, at arbejderne omkring DIS-Stamdata/Amt-Herred-Sogn elektronisk er nogenlunde
afklaret.
Som første fase i projektet vil vi lave en oversigt på klikbare kort over lokalarkiver i Danmark.
Oversigten baseres på dels arkivvejviseren fra SLA og dels på medlemsfortegnelsen fra ODA. På
siden med kortet skal der være mulighed for indrapportering af manglende lokalarkiver, dvs. arkiver

som ikke er organiseret i nogen af de to paraplyorganisationer. Morten samler adresser og
udarbejder kode til kort.
Selve indsamlingen skal formentlig foretages af lokale medlemmer, der skal skaffe kopi af lokale
digitale kildeindtastninger eller registraturer, alternativt fremskaffe links til disse. Materiale, der kun
findes på papir skal affotograferes eller scannes med henblik på oplæggelse på DIS-Danmarks
hjemmeside. Der skal udarbejdes en aftaleblanket, hvor lokalarkivet giver DIS tilladelse til at gøre
dette. Projektet ledes af udvalget for kildeindtastning.dk
9.3 Samarbejde med andre dataleverandører /MN
Morten redegjorde for sine tanker herom. Arbejdet skal indgå som en del af den nydesignede AmtHerred-sogn portal. Der kan bl.a. være tale om følgende dataleverandører:




Dansk Center for byhistorie
Nationalmuseet
Kort og Matrikelstyrelsen

Men der er sikkert flere. Bibliotekerne og Preben Gøssing's "Kort til Kirken" er alle eksempler på
enheder/personer, som har data af slægtshistorisk interesse liggende i digital form.
Der startes med en nøjere undersøgelse af disse muligheder. Morten foretager denne undersøgelse.
Når denne undersøgelse er afsluttet, skal der tages kontakt til dataejerne om mulighederne for et
samarbejde.
9.4 Online indtastning /AC
Der skal tages kontakt til Statens Arkiver med henblik på et samarbejde omkring indtastning af
kilder/navneindeks for de arkivalier, der ligger på Arkivalier online. Systemet skal være noget
lignende www.politietsregisterblade.dk eller mormonernes system, hvor man reserverer en meget
lille del af arkivaliet elektronisk for derefter at indtaste og indsende dataene elektronisk. Den
tilhørende database ønskes primært placeret på ArkivalierOnline, men hvis dette ikke kan lade sig
gøre kan databasen med tilhørende reservationssystem ligge på DIS-Danmarks server tilgængeligt
for alle registrerede brugere. Herudover skal foreningen arbejde med onlineindtastning af egne
digitaliserede kilder og registraturer. Der skal forsøges etableret en funktionalitet som i
mormonernes system, der er udviklet i Plone som også anvendes af vores hjemmeside. Morten
undersøger mulighederne for at anvende mormonsystemet på vores egen hjemmeside.
9.5 Digitalt arkiv / PW / KHA
Knud redegjorde for det arbejde han allerede har lavet med affotografering af store mængder
arkivalier. De digitale kilder har han dels liggende på egen harddisk, men en del er også overdraget
til andre for offentliggørelse på nettet, blandt andet på http://www.wadschier.dk/
På Knuds egen hjemmeside http://knudhaaning.homepage.dk/Slaegtsforskning.htm er der en
fortegnelse over alle Knuds digitaliserede kilder. De fylder i den nuværende opløsning ca 1 TByte.
Knud omnummererer alle billeder fra kameraets automatiske billednummer til protokollernes
hjørnenumre. Knud kan han optage 3-4000 protokolsider pr. dag, hvorefter der forestår ca. 2 dages

efterbehandling. Dele af dette arbejde, f.eks. cropning af billederne, kan muligvis automatiseres.
Arne kontakter Jens V. Olsen, Roskilde om dette.
Hvis DIS-Danmark skal gå ind i dette projekt, er der nogle ting der skal bringes på plads før en
generel opfordring til projektstart udsendes. Der skal etableres et reservationssystem, der sikrer at
der ikke er flere der går i gang med samme arkivalie. Systemet kan måske i første omgang
reduceres til, at bidragyderen på forhånd registrerer sig som projektdeltager i en database på
hjemmesiden. Herefter finder bidragyderen arkivnummeret på det, der planlægges fotograferet i
Daisy hvorefter nummeret indtastes i førnævnte database og dermed reserveres i en periode på
f.eks. 3 måneder. Hvis en anden har reserveret materialet, vil det ikke være muligt at afslutte
reserveringen. Ved afslutningen af fotograferingen inddateres dette, hvorefter efterbehandlingen
finder sted enten på bidragyderens egen PC eller evt. i en centraliseret ”fotovaskefunktion”, hvor
billederne bliver autocroppet, autokorriget for lys og kontrast, får ændret opløsning og
komprimeringsgrad mv. Der er ikke taget stilling til, om billeder og indtastninger skal være
forbeholdt medlemmer.
Der skal efterfølgende tages kontakt til Statens arkiver, således at der kan linkes på resultatsiden af
Daisy, hvis arkivaliet er digitaliseret eller evt. indtastet.
Der skal udarbejdes råd til fotografer om, hvorledes man får de bedste billeder af arkivalier.
Billederne skal i første omgang placeres på DIS-Danmarks egen server, da datamængden og
datatrafikken vil være alt for stor til, at en hostet løsning er optimal. Der må forventes betydelige
udgifter til at drive denne servertjeneste. Størrelsen af disse udgifter skal belyses nærmere af
udvalget.

10. Sogn-Herred-Amt genoptryk / KT - HK - AC
10.1 En status
Vi har fået tilladelse til at benytte det kort, der ligger på landsarkivets hjemmeside over de
slesvigske sogne. AC har fotograferet den på Rigsarkivet opstillede maskinskrevne registratur over
sogne (Kirchspiel) i Holsten, men der er ikke fundet noget kort.
Endvidere er der fremskaffet et kort over sogne på Færøerne.
Henning meddeler, at 50 % af registret er udarbejdet, Der mangler fortsat nogle rettelser.
Udvalget har søgt kort over Slesvig, Holsten, Lauenborg, Færøerne, Grønland og de vestindiske øer,
men disse ligger allerede på vores hjemmeside, dog rigtigt godt gemt. De er fundet via et link oplyst
af Knud. Kortene medtages og bringes i sogneoversigten.
Herefter drøftedes, hvorvidt publikationen skulle være et gratis tilbud til alle medlemmer, eller om
det skulle være en salgsvare. Det blev besluttet, at den skulle sælges til medlemmerne til en
medlemspris og til ikke medlemmer til en pris, der modsvarer boghandlernes. Før priser kan
fastlægges, skal der foreligge et budget for produktions og distributionsomkostningerne.
10.2 Det videre arbejde
Udgivelse tilstræbes i 3. kvartal 2010.

11. Nationalt samarbejde
11.1 Rundetårn / SF
Susanne orienterede om, at arbejdet skred planmæssigt frem. Foredragene er på plads, og der er
indkommet ca. 30 genstande, nogen med historie, andre uden. Der er endvidere indkommet historier
uden genstande. Udstillingens kurator vil udtage de genstande og historier, der er udstillingsegnede.
Vedrørende stande er der også nogle planer. De er ikke helt endelige, men der vil blive en fælles
stand for de slægtshistoriske foreninger. Der er meddelt afslag fra Tuborg-Fonden på den
fremsendte ansøgning om bannere
11.2 Hvem forsker hvad / AC
En orientering om HFH’s fremtidige status?
Arne orienterede om, at det nu er endeligt besluttet at standse udgivelsen af HvemForskerHvad efter
udgivelsen af årgang 2010. Der arbejdes med at etablere en elektronisk udgave af publikationen
samt med at flytte hjemmesiden til et billigere hotel. Foreningerne kunne ikke blive enige om at
nedlægge HFH-foreningen og dele de ca. 150.000 kr, der er i formue efter udgivelsen af det sidste
nummer, og derfor fortsætter den som en fond, der vil støtte projekter, der kommer alle Danmarks
slægtsforskere til gavn. Vedtægterne skal tilrettes til dette formål.
11.2.1 Københavns Politis registerblade / AC
Arne orienterede om projektet, hvor der allerede 3 måneder efter starten er indtastet knap 300.000
blade. Der er formodentlig ca 1.200.000 blade i alt.
11.2.2 Forslag til nye projekter i HFH / AC
Politiets udvandrerprotokoller og mormonernes udvandrerprotokoller søges oprettet som projekt.
Bestyrelsen havde ingen indvendinger imod dette.

12. Nordisk samarbejde / RH
12.1 Deltagelse i foreningen DIS 30 års dag i Linnköbing
Ruben orienterede om sin deltagelse i DIS-Sveriges årsmøde i Linnköbing. Her deltager alle DISSveriges regionale repræsentanter, og selve mødet var overstået på en time. Ruben oplyste
endvidere, at foreningen havde afsat 500.000 kr til udvikling, hvilket svarer til de 100.000 kr som
DIS-Danmark har afsat til nye projekter. Dis Sveriges omsætning er ca 5 gange så stor som DISDanmarks.
Svenske slægtsforskerdage vil blive afholdt i Örebro d. 27. august 2010 med norsk deltagelse.
12.2 Deltagelse i DIS-Norges 20 årsdag 24. april 2010
Ruben orienterede om deltagelsen i DIS-Norges 20 årsdag, der blev afholdt på et hotel ved Oslo
Lufthavn. DIS-Norge havde produceret et jubilæumsskrift, der blev solgt på jubilæumsdage for 100
kr. Der var et fint salg.
Herudover skal det nævnes at DIS-Norge har tjent ca. 500.000 kr på en bog om at skrive en
slægtsbog.

Endelig oplyste Ruben, at DIS-Norge nu havde den yngste bestyrelse i foreningens levetid.
Ruben har i forbindelse med årsmødet aftalt, at vores deltagelse i DIS-Træf der drives på DISNorges server fortsat afregnes med 10,000 Nkr.
12.3 Deltagelse i Nordgenmødet den 25. april 2010
Der var et meget lille fremmøde til Nordgenmødet begrundet i nogle foreningers dårlige økonomi
samt problemerne med flytrafikken på grund af vulkansk aske. Mødet er for første gang i Nordgens
Historie afholdt i en weekend fri af Svenske Slægtsforskerdage. Det kan have været medvirkende til
det svigtende fremmøde. Næste møde er planlagt til afholdelse på Island. Der er endnu ikke
udsendt referat af mødet.

13. Særnummer om at skrive en slægtsbog / KT
Kathrine Tobiasen og Erik Kann kar planer om at skrive en bog på 60 til 80 sider om det at skrive
en slægtsbog. Foreløbig skitse er et oplag på 7000 eksemplarer, at udgifterne til trykning vil være
ca. 70.000 kr. Forfatterne vil beholde copyrigten til bogen samt have honorar for
skribentvirksomheden. Bestyrelsen synes det er et godt initiativ men afventer et udkast til aftale, en
tidsplan samt et budget for publikationens produktion før de kan tage endelig stilling.
Det skal undersøges, om foreningen skal skille udgivervirksomheden ud i et selvstændigt selskab af
hensyn til momsafregning. Kassereren anmodes at få dette spørgsmål belyst.

14. Statens Arkiver
14.1 Rigsarkivet / SF
Personnumre i kirkebøger 1925+
Susanne orienterede. Statens arkiver har fået skrevet en vejledning til de kontrollanter der skal
gennemgå kirkebøgerne, de har indkøbt USB-nøgler med kode samt emballage til udsendelsen. Der
er indkommet 130 underskrevne tavshedserklæringer fra frivillige, der vil hjælpe med denne
opgave. Der startes med de ældste kirkebøger fra 1925, og der sendes 3-5.000 sider ud til to
uafhængige kontrollører, der gennemgår den samme kirkebog. Efterfølgende sammenlignes de to
registreringer. Der startes med 4 kontrollanter for at indhente erfaringer og rette småfejl i metoden.
14.2 Repræsentation i brugerråd / AC
DIS-Danmark er kun repræsenteret i Arkivalier Onlines brugerråd, men ikke i de øvrige arkivers
brugerråd. Skal vi gøre noget ved det? Hvordan kan vi profilere os tydeligere overfor arkivvæsenet
og politikerne?
Arne redegjorde for forskellene i brugerrådene på Statens arkiver. Formålet med at have en plads i
brugerrådene er selvfølgelig at kunne fremføre vore medlemmers ønsker overfor statens arkiver
samt deltage i debatten omkring de for brugerrådet fremlagte forslag. Foreningen fremlægger et
forslag til rigsarkivaren senere på året med henblik på en repræsentation i rådene.

14.3 Arkivalier Onlines Brugerråd / AC
Arne orienterede kort om mødet. Der henvises til referat af mødet.

15. Økonomi
15.1 Status
Arne orienterede med baggrund i de af Werner fremsendte bilag om den aktuelle økonomiske
situation der er overordentlig solid. Medlemstilgangen i første del af året har været meget lille.

16. Afholdelse af generalforsamling 2011 og jubilæum 2012
Werner havde fremsendt et forslag om afholdelse af næste generalforsamling på jernbanemuseet i
Odense. Bestyrelsen ønsker oplysning om hvor mange der kan være i lokalet samt et budget samt en
tidsplan for generalforsamlingen.
Spørgsmålet om jubilæum og generalforsamling 2012 blev henvist til næste møde.

17. Eventuelt
Susanne foreslog at få fabrikeret nogle kort som vi kan anvende ved udsendelse af gaver. Kortet
skal anvende vores logo fra banneret på hjemmesiden selvfølgelig uden søgeboksen.
Kortet skal være et tofløjet kort i A6 format. Arne kontakter Grafisk datacenter om en pris ved et
oplag på henholdsvis 100 og 250 stk. Der udarbejdes ligeledes en skabelon i Word til anvendelse
som brevpapir. Kan kun udskrives på farveprinter.

