Danske Slægtsforskere
Referat fra bestyrelsesmøde 12. juni 2021 i Roskilde
Til stede: Kirsten Sanders (KIS), Per Hundevad Andersen (PAN), Kathrine
Tobiasen (KTO), Bodil Grove Christensen (BGC), Hans Mølgaard (HMG), Kurt
Pajbjerg (KUP), Yvonne Christiansen (YCH) samt som gæster Peter Olsen (PO)
og Birgit Vinholt Hansen (BVH).
Afbud: Michael Dupont, Anton Blaabjerg, Jesper Skov.
1. Godkendelse af dagsorden
Revideret dagsordenen godkendt
2. Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt
3. Økonomi
a. Medlemssituationen: 7434 medlemmer pt. I forhold til 2020 er der i
år sket 502 udmeldelser og 180 indmeldelser, fornyelsesprocenten er
93,5 %, så kontingentforhøjelsen har ikke haft nogen indflydelse på
fornyelsesprocenten. Fornyelsesprocenten på dem, som meldte sig ind
pga. kampagnen sidste år: 82%, der var 204 nye medlemmer pga.
kampagnen. Begge fornyelsesprocenter er absolut tilfredsstillende.
b. Indtægter/Udgifter: Kontingenter inkl. stigningen har givet 180.000
kr. mere at arbejde med, materialesalg er steget 33%, hvilket giver
200.000 kr. mere i omsætning, markedsføring har vi til gengæld brugt
ekstra 35.000 kr. på til online foredrag.
Vi har brug færre penge på bestyrelsesmøde, lokalforeningsudvalg,
ekspedition, IT.
Højere udgifter forventes til generalforsamling, bogføring og porto.
c. Forslag om, at tilmeldingssiden rettes til, så brugerne kan se den
samlede pris på medlemskab.
4. Forslag til ny kasserer
Forslag: Bestyrelsen har fundet en kandidat til posten.
5. Generalforsamling
Alt er på plads.
6. S&D Norge.
Ny generalsekretær pr. 1. sept. 2021.
Foreningen i Norge modtager statsstøtte. Indmeldelse i foreningen giver
automatisk medlemskab af en lokalforening også. Til gengæld er
kontingentet noget højere end DS.

På Forum i den lukkede del er der en vejledning til, hvordan vores
medlemmer kan få en kode til at komme ind på Slekt og Datas
hjemmeside.
Slektsforskerdag 30/10-2021 i Oslo. Samarbejde mellem os og dem vil
være meget ønskeligt, vi har meget fælles historie, bl.a. fra Store
Nordiske Krig.
7. SW 2021 og 2022
Tilmeldingssituationen: Pt. er der 71 tilmeldte til SW 2021. Der er 60
værelser. Der er ikke flere ledige værelser på højskolen, men folk kan
evt. leje ude i byen.
Fremtiden for SW: Det blev foreslået at finde et andet sted til SW
fremover, så flere kan deltage.
SW 2022: 9.9.22 - 11.9.22.
9. Nyt fra udvalgene
a. Hjemmesideudvalget
A. Billeder:
Kathrine Tobiassen har fået en henvendelse om at få en database
hos os, hvor folk kan lægge billeder af anerne ind.
Vi foreslog, at folk bruger arkiv.dk i stedet for.
B. Diverse hjemmesider:
Jesper Skov har talt med Lundin om GEDCOMP, hjemmesiden skulle
komme til at køre i vores regi her i sommer.
Doedsregister.dk: Der er en hel del fejl, som vi retter efterhånden i
forhold til det, vi har fået overdraget fra Rigsarkivet.
C. Vi har hidtil hostet https://h58.dk/. Martin Henriksen, som ejer
siden, døde for nyligt, og det blev besluttet, at vi nedlægger
siden og lægger indholdet på Slægtsforskernes Bibliotek.
b. Bogudvalget
Ny webshop undervejs, den nuværende stopper til nytår. PAN
indgår aftale om en ny de kommende måneder.
Kathrines nye bog om håndskrift sælger godt.
Kommende bøger omtalt.
c. Biblioteksudvalget
PAN fortalte om de mange nye frivillige på Slægtsforskernes
Bibliotek, og de mange nye bidrag til samlingen på biblioteket, bl.a.
skolesamlingen. De mange nye bøger gør, at et fjernlager er blevet
en nødvendighed, og der er nu blevet lejet et kælderrum i
Værkstedsgården.
Der har været udfordringer med ”Google-ranking” efter nyt
domænenavn, og en SEO konsulent er nu koblet på for at rådgive
os.
d. Markedsføringsudvalget

Ny medlemskampagne til efteråret, som sidste efterår.
Heftet ”Ny i slægtsforskning” skal revideres.
Online-foredrag: Fine foredrag, dog med dalende deltagerantal, fra
600 til 300 deltagere. Bedst med trænede foredragsholdere.
Godt initiativ - men pas på ikke at overlappe i forhold til de
foredrag, som lokalforeningerne afholder.
Antallet blev også debatteret, 4 foredrag hvert forår og efterår er
rigeligt.
Datoer for onlineforedragene er sendt ud i nyhedsbrev.
KUP vil godt forsøge at finde foredragsholdere og fotografer i
Jylland til foråret 2022.
Åbent Hus: Hillerød har booket lokale, de tre andre foreninger har
endnu ikke svaret. Bornholm - Hillerød - Vejle - Holstebro er turen.
e. Lokalforeningsudvalget og Lokalforeningsrådet
a. Ajourføring af regler for tilskud og indrapportering:
Forhåbentlig kan vi snart holde et lokalforeningsrådsmøde
igen. Den største udfordring er lokalet i Bolbro, som er for
lille.
Dokumenterne til indrapportering skal standardiseres.
Det skal sendes ind to gange om året, midten af januar og
midten af juli. Medlemsopgørelsen skal sendes ind med juliindsendelsen.
Der skal afholdes et lokalforeningsrådsmøde i september.
b. 50 års jubilæum i lokalforeningen Randers 4-9-2021 kl. 14.
f. Bladet – Der er blevet bevilget portotilskud 104.948 kr.
Næste nummer kommer i næste uge, igen 64 sider.
10. Eventuelt
Udlodningsmidler: Kulturstyrelsen har sat åbning for ansøgninger på
standby, da foreningernes aktiviteter – der er et af kriterierne - har
været ramt af nedlukningerne i 2020. Nu afventes afgørelse om evt.
justerede ansøgningskriterier.

Ref. Bodil Grove Christensen.

