


Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Ib Hansen 

2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag 

5.a Fremlæggelse af budget for det kommende år 

5.b Fastlæggelse af kontingentet for det kommende år 

6.a Ved vakance: 

a. valg af bestyrelsesmedlem/-er for 1 år 
Werner Wittekind udtrådte af bestyrelsen i efteråret 2010. Suppleanten Poul Wachmann indtrådte 
derefter i bestyrelsen indtil generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår valg af Poul Wachmann for 
den resterende periode på 1 å. 

b. valg af bestyrelsesmedlem/-er for 2 år 
Ingen 

6.b Ordinære valg. 

a. valg af 3 medlemmer for 3 år 
Kathrine Tobiasen  er på valg og modtager genvalg. 
Ole Degn og Arne Christiansen er på valg og modtager ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår suppleanten Michael Dupont og werbmaster i DIS-Slagelse-Sorø Jørgen 
Kristensen til posterne 

b. valg af suppleanter for 1 år 
Det afgående bestyrelsesmedlem Arne Christiansen stiller op til en suppleantpost. Herudover 
foreslår bestyrelsen valg af Gitte Christensen. 

7.a Valg af 2 interne revisorer for 1 år 
Begge revisorer er på valg.  
Svend-Erik Christiansen genopstiller.  
Ole H. Jensen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår valg af den nuværende revisorsuppleant Knud 
Spangsø. 

7.b Valg af revisorsuppleant for 1 år 
Bestyrelsen foreslår Steen Kobberø-Hansen 

8. Eventuelt. 
 















LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING FOR 2010 
DIS-Danmark 

 ”CVR. NR. 16 91 73 38” 

VEDBÆK REVISION
Registreret revisionsfirma 
Larsensvej 5 B 
2950 Vedbæk 

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnska-
bet for ”DIS-Danmark” for regnskabsåret 1.januar - 31. december 2010. 

Det er mit ansvar som ledelse at aflægge årsregnskabet, således at det giver et 
retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Jeg bekræfter efter min bedste overbevisning følgende forhold: 

• Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller an-
dre medarbejdere, der har væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i 
virksomhedens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig ind-
virkning på årsregnskabet. 

• Jeg har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt 
alle generalforsamlingsreferater og referater fra bestyrelsesmøder til rådig-
hed.

• Jeg kan bekræfte fuldstændigheden af de angivne oplysninger vedrørende 
nærtstående parter. 

• Årsregnskabet indeholder ikke væsentlig fejlinformation eller udeladelser.

• Jeg har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er 
indarbejdet i årsregnskabet I tilfælde, hvor vi vurderer, at effekten af ikke-
korrigerede fejlinformationer, som revisor har fundet under revisionen, både 
enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlig for årsregnskabet, vil disse fremgå 
af en vedhæftet oversigt. 
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• Jeg anerkender mit ansvar for udformningen og implementeringen af intern 
kontrol, der er udformet for at forebygge og opdage besvigelser og fejl. 

• Jeg har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende kendte besvi-
gelser og mistanker herom, som jeg har kendskab til, og som kan påvirke 
virksomheden.

• Jeg har oplyst revisor om vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet 
kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 

• Foreningen har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyl-
delse kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet. 

• Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der 
kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet. 

• Følgende er korrekt indarbejdet og, hvor det er relevant, også tilstrækkeligt 
oplyst i årsregnskabet: 

o Oplysninger om og transaktioner med nærtstående parter 
o Tab forårsaget af købs- eller salgsforpligtelser 
o Aftaler og optioner om tilbagekøb af aktiver, som tidligere er solgt 
o Pantsætninger af eller sikkerhedsstillelser i aktiver 
o Oplysninger om verserende eller truende retssager. 

• Jeg har ingen planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regn-
skabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i års-
regnskabet. 

• Jeg har ikke planer om at opgive produktlinjer eller andre planer eller intenti-
oner, som vil medføre overskydende eller ukurante varebeholdninger, og in-
gen dele af varebeholdningerne er værdiansat over den forventede nettorea-
lisationsværdi. 

• Foreningen har ejendomsret til alle aktiver, og ingen aktiver er behæftet med 
ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang, der er oplyst i års-
regnskabet. 

• Jeg har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, såvel ak-
tuelle forpligtelser som eventualforpligtelser, og har i årsregnskabet oplyst 
alle garantier og sikkerhedsstillelser over for tredjemand.

• Ud over hvad der er oplyst i årsregnskabet, har der ikke været begivenheder 
efter balancedagen, der kræves indarbejdet i årsregnskabet. 

- 3 -

• Ingen direktør eller bestyrelsesmedlem har lån i foreningen (eller har haft det 
i årets løb) ud over de i årsregnskabet anførte. 

• Ledelsen anser selskabets forsikringsdækning for tilstrækkelig. 

• Indeværende års og de forrige fem års regnskabsmateriale er til stede og 
opbevares fortsat på forsvarlig og betryggende måde. 

Herning, den 28. februar 2011 

Kasserer: 

Knud Haaning Andersen 



VEDBÆK REVISION
Registrerede Revisorer FRR

Larsensvej 5 B 2950 Vedbæk  Telefon 45661071  Fax 45661082    E-mail: lillian@vedrev.dk / lars@vedrev.dk 

Erklæring fra uafhængig revisor 

Til ledelsen i DIS-Danmark 
Vi har efter aftale med ledelsen i DIS-Danmark, CVR-nr. 16 91 73 38, gennemgået 
saldobalance af 9. september 2010, overleveret fra tidligere kasserer Werner Wittekind, 
udskrevet fra bogføringsprogrammet e-conomic. 

Foreningens ledelse har ansvaret for oplysningerne. Vores ansvar er på grundlag af vores 
gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysningerne. 

Den udførte gennemgang 
Vi har udført vores gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om 
andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores 
konklusion. 
Vi har gennemgået relevante dele af virksomhedens balance pr. 9. september 2010 med 
henblik på at konstatere, om virksomhedens likvide beholdninger kr. 1.443.369,51 er korrekt 
udtrykt i bogføringen. Vi har endvidere afstemt beholdningen til foreningens bankforbindelser.
Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om oplysningerne. 

Konklusion
Under vores arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at 
konkludere, at oplysninger om likvide beholdninger pr. 9. september 2010 ikke svarer til de 
faktiske forhold. 

Vedbæk, den 13. oktober 2010 

Med venlig hilsen 
VEDBÆK REVISION
Registreret revisionsfirma, FRR 

Budgetter 
 
 
Indtægter  Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 

      revideret   

 Kontingenter      1.200.000     1.250.000     1.300.000 

 Biblioteksstyrelsen           40.000          40.000          40.000 

 Salg af varer           20.000          20.000          30.000 

 Renteindtægter             1.000          10.000            5.000 

 Indtægter i alt      1.261.000     1.320.000     1.375.000 

    
 Udgifter  Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 

     revideret   

 Slægt og data         450.000        480.000        500.000 

 Ekspeditionen         130.000        130.000        100.000 

 Generalforsamlingen             30.000          40.000 

 Bestyrelsen             75.000          80.000 

 Lokalforeningsudvalget         120.000          80.000          80.000 

 Sogn-herred-amt bogen           100.000   

 Amt Herred sogn portalen              50.000          20.000 

 Samarbejdspartnere           35.000          60.000          60.000 

 Hjemmesideudvalget           30.000          30.000          15.000 

 Hjemmesiden         160.000        200.000        125.000 

 Kildeindtastningsudvalget         100.000        100.000        150.000 

 Strategiudvalget             50.000          50.000 

 Nye projekter             100.000 

 Regnskab og revision             35.000          35.000 

 Administration         200.000          10.000          10.000 

 Repræsentation               5.000            5.000 

 eksterne møder         155.000          15.000          15.000 

 Tab på debitorer               5.000            5.000 

 Bankgebyrer             70.000          70.000 

 fejl           20.000     

 Udgifter i alt      1.400.000     1.525.000     1.460.000 
 



Vedtægter 

1. Navn og hjemsted  
Foreningens navn er DIS-Danmark, Databehandling i Slægtsforskning. DIS-Danmarks hjemsted er 
den til enhver tid værende kasserers adresse. 

2. Formål 
DIS-Danmarks formål er at skabe et forum for databehandling i slægts-, personal- og lokalhistorie 
ved 

• at afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed 

• at medvirke til at gøre kilder tilgængelige i elektronisk form 
at samarbejde nationalt og internationalt med andre foreninger med beslægtede formål 

• at udbrede kendskabet til IT i slægts-, personal- og lokalhistorie 

• at udgive bladet Slægt og Data og evt. andre former for publikationer 

• at støtte oprettelsen af lokalforeninger under DIS-Danmark 

3. Medlemmer  
Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent.  Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. 
To personer i samme husstand kan fra 2011 tegne familiemedlemsskab. Begge får fulde medlems-
rettigheder til hjemmeside, aktiviteter og generalforsamling, ganske som enkeltmedlemmer, dog 
modtager husstanden kun ét eksemplar af bladet Slægt & Data. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 
Et medlem slettes, når kontingentet ikke er betalt senest med udgangen af februar måned. Efter 
indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at 
ekskludere et medlem, som handler til skade for foreningen. 

4. Lokalforeninger 
Lokalforeninger skal udforme deres egne vedtægter, der dog ikke må være i strid med DIS-
Danmarks vedtægter. Lokalforeningens navn skal indeholde ordene DIS-(lokalitet). 

5. Bestyrelse  
DIS-Danmark ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. 
Medlemmer vælges på DIS-Danmarks generalforsamling for 3 år ad gangen med 1/3 ordinært på 
valg hvert år. 
Genvalg kan finde sted. 
Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en 
suppleant i stedet. Er der ingen suppleanter, kan bestyrelsen vælge en stedfortræder blandt 
medlemmerne. Denne suppleant eller stedfortræder sidder til næste ordinære generalforsamling, 
hvor suppleringsvalg finder sted for resten af valgperioden. 
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, 
kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter på sit konstituerende møde sin forretningsorden. Over 
bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af referenten og formanden, i 
formandens fravær af næstformanden. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Derudover vælges af og blandt bestyrelsen en redaktør for Slægt & Data. 
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, arbejdsgrupper o.l. med medlemmer uden for 
bestyrelsens kreds. 

6. Generalforsamling  
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 
Ordinær generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen. Indkaldelse skal 
indeholde dagsorden og de fornødne bilag. Til den ordinære generalforsamling skal dagsorden 
indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 

Vedtægter 

5.a. Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
5.b. Fastlæggelse af kontingentet for det kommende år 
6.a. Ved vakance 
         a. valg af bestyrelsesmedlem/-er for 1 år 
         b. valg af bestyrelsesmedlem/-er for 2 år 
6.b Ordinære valg 
         a. valg af 3 medlemmer for 3 år 
         b. valg af suppleanter for 1 år 
7.a Valg af 2 interne revisorer for 1 år 
7.b.Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 
8. Eventuelt 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. 
februar. 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede. 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af 
nærværende vedtægt. 
Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. 
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og 
således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt. 

7. Regnskab og formue  
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være gennemgået og kommenteret af de 
interne revisorer. 
Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor efter bestyrelsens valg. 

8. Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 50 
medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. 
I sidste tilfælde skal indkaldelse ske senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget det skriftlige 
forslag og afholdes tidligst 2 og senest 6 uger efter udsendelsen. 

9. Tegning og hæftelse  
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende 
pligter. 

10. Vedtægtsændringer  
Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de 
fremmødte stemmer. 
Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvis forslaget får flertal, 
men dette flertal ikke udgør 2/3 af de fremmødte stemmer, skal forslaget, såfremt det ønskes 
fremmet, genfremsættes på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. 
På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed. 

11. Opløsning  
DIS-Danmark kan opløses, hvis et forslag herom er vedtaget af en ordinær generalforsamling og 
derefter vedtages uforandret af en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at 3/4 af 
de fremmødte medlemmer på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling 
stemmer for opløsning. 
I tilfælde af DIS-Danmarks opløsning træffer DIS-Danmarks generalforsamling bestemmelse om 
foreningens aktiver. 
 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 10. april 2010 i Kolding 
 




