
Referat 1993 
Generalforsamlingen fandt sted den 24. april 1993 på Fredericia 
Bibliotek. Der var mødt 20 medlemmer ud af 737 mulige 
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Inden generalforsamlingen bød formanden, Svend-Erik Christiansen velkommen til de ca. 20 fremmødte 

medlemmer og redegjorde for dagens planlagte forløb. Der var ingen kommentarer til dagsordenen. 

Valg af ordstyrer 

Efter bestyrelsens forslag blev Knud Spangsø, Randers valgt til ordstyrer. Ordstyreren konstaterede 

generalforsamlingen lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 

Bestyrelsens beretning 

Inden formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 1992, præsenterede han de tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer for forsamlingen. 

Den mundtlige beretning fulgte nøje den i "Slægt & Data" offentliggjorte. Derfor skal følgende referat 

betragtes som hovedtræk fra og supplerende oplysninger til den skriftlige beretning. 

Udviklingen i medlemstallet har været som følger: 

pr. 31 DEC 1989 268 medlemmer 

pr. 31 DEC 1990 374 medlemmer 

pr. 31 DEC 1991 499 medlemmer 

pr. 31 DEC 1992 737 medlemmer 

pr. 12 APR 1993 761 medlemmer 

Denne udvikling i medlemstallet har været gunstig for foreningens økonomi, så foreningens virksomhed 

skulle være rimeligt sikret - også uden det tidligere ydede tilskud fra "Samfundet for dansk genealogi og 

Personalhistorie". "Slægt & Data" udkom i 1992 med de planlagte fire numre suppleret med sommerens 

særnummer om slægtsprogrammer. Foreningens sunde økonomi har muliggjort en udvidelse af bladets 

sidetal fra 20 sider i 1991 til 36 sider i 1992. De returnerede evaluerings-skemaer har givet bestyrelsen en 

nyttig information om sammen-sætning, ønsker og behov i medlemskredsen. Det er en meget bredt og 
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alsidigt sammensat medlemsskare. Bl.a. fremgår det, at ca. 60% af vore medlemmer desuden er medlem af 

en slægtshistorisk forening. Derfor må vi betragte os som en supplerende forening. 

Af årets 10 medlemsmøder blev de otte afholdt på Sjælland og de to i Jylland. Det er fundet 

hensigtsmæssigt at flytte møderne i København fra Priorkirken til Zahles Seminarieskole trods øgede 

udgifter til lokaleleje. Formanden efterlyste igen ideer til fremtidige mødeaktiviteter. Også fremover vil det 

være hensigtsmæssigt med tilmelding til møderne. 

Kildeindtastningprojektet er nu så vidt, at den første oversigt over ca. 1500 allerede indtastede eller 

afskrevne kilder kan udsendes som dette års særnummer til "Slægt & Data". Samarbejdsgruppen for 

kildeindtastninger (SAKI) har nu fastlagt retningslinier og skabeloner for både folketællinger og kirkebøger. 

Skabeloner for matrikler og lægdsruller er på vej, og en vejledning for arbejdet med afskrifterne er også 

under udarbejdelse. Mange har vist interesse for at deltage i indtastningerne enten ved hjælp af de 

udarbejdede skabeloner til gængse databaseprogrammer eller ved hjælp af det udarbejdede 

indtastningsprogram, KIP, der nu også er fremstillet i udgave, der kun kan bruges til søgning i og læsning og 

udskrivning af kilder, KIP-L. Dette KIP-program skulle være så enkelt at bruge, at det nu må forventes, at de 

tilmeldte KOKI-vejledere ikke vil komme i funktion som planlagt. Koordinationsgruppen for Kildeindtastninger 

(KOKI) vil holde kildeoversigten a jour og formidle kontakter og samarbejde i projektet. Det er et stort og 

spændende projekt, der hermed er sat i gang. 

Vor forening yder økonomisk støtte til de to bulletin board systemer, FROG-BBS og HIT-BBS. Ifølge 

evalueringsskemaerne kan det skønnes, at ca. 10% af vore medlemmer har modem, men ikke alle er aktive 

brugere af de landsdækkende slægtskonferencer. Det fra udlandet kendte Tiny Tafel System til on-line 

registrering af og søgning efter aner er endnu ikke etableret i Danmark. 

Det nordiske samarbejde er ikke gået i stå på trods af, at vi ikke så os i stand til at være værter for det 

nordiske seminar her i 1993. Der er udsigt til, at der fremover vil blive holdt tilsvarende seminarer, men med 

en større kreds af foreninger for slægts-historisk interesserede som deltagere. Foreløbige planer indbefatter 

et seminar her i landet i 1994/95. Desuden udveksler vi til stadighed tidsskrifter med søsterforeninger i de 

øvrige nordiske lande. 

Der har kun været få tilbagemeldinger på efterlysningerne af interesserede til lokale DIS-grupper. Derfor vil 

bestyrelsen ikke presse på for at få dannet sådanne lokal-afdelinger af vor forening. Hvis Registertilsynet 

som forventet tillader det, vil medlemslisten blive udsendt som det fremtidige forskerregister. Den vil så også 

kunne anvendes til at etablere nyttige kontakter på lokalt plan. 

Foreningens nuværende medlemstilbud af programmer og tekster på diskette vil fortsat blive formidlet. Der 

er overvejelser i gang om også at stille en oversigt over de lokalhistoriske arkiver til rådighed i maskin-læsbar 

form. Desuden vil de nuværende tilbud blive suppleret med kildeoversigten på diskette. 

Der er i forlængelse af kildeindtastningsprojektet ved at blive etableret nærmere kontakt til og samarbejde 

med Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA). 

Bestyrelsens beretning blev godkendt med enkelte supplerende kommentarer fra forsamlingen, bl.a. at det 

var prisværdigt, at general-forsamlingen blev afholdt i provinsen, at også DSI-Tekst kunne anvendes til 

kildeindtastning vha. de udarbejdede skabeloner, og at det var ønskeligt, at der også blev edb-tilgang til 

lægdsruller og til hærens arkiver. 



Regnskab for 1992 

Da kassereren var forhindret i at være til stede, fremlagde formanden regnskabet med grundig uddybning og 

kommentering af de enkelte poster. Regnskabet, der er aftrykt i "Slægt & Data", fremviser foreningens hidtil 

bedste driftsresultat på 8.763,93 kr og en balance ved udgangen af 1992 på 12.068,57 kr. 

Regnskabet blev godkendt efter en længere udveksling af synspunkter omkring den forestående 

momsregistrering. 

Budget for 1994 

Formanden fremlagde også budgettet for 1994, der blev grundigt kommenteret og sammenholdt med 

regnskabet for 1992. Budgettet, der var duplikeret og omdelt, blev godkendt og herunder også bestyrelsens 

forslag om at fastholde et uændret kontingent på 80,- kr. også for 1994. 

Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

Valg 

På valg til bestyrelsen var Per Burchardi, Bent Pilgaard og Svend-Erik Christiansen. Alle var villige til 

genvalg, og der blev ikke foreslået modkandidater. Per Burchardi, Bent Pilgaard og Svend-Erik Christiansen 

blev genvalgt. 

Revisorer på valg var Ole Jensen og Jette Stoltenberg. Ole Jensen blev genvalgt og nyvalgt blev Torben 

Devantie. 

Revisorsuppleant på valg var Jens Grauengaard. Jette Stoltenberg blev valgt som revisorsuppleant. 

Eventuelt 

Under dette afsluttende punkt blev der annonceret forskellige fremlagte tilbud, bl.a. en bogpakke fra SLF, en 

invitation til forskertræf i Haderslev i 1994, en opfordring til at sende indlæg til "Hvem Forsker Hvad" inden 1. 

maj. 

Generalforsamlingen sluttede 14:30, hvor ordstyreren takkede forsamlingen for god ro og orden. 

Efter generalforsamlingen holdt stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense, der også er formand for SLA, et 

interessant og oplysende foredrag om den nye arkivlovs bestemmelser af speciel interesse for 

slægtsforskere. 

Høruphav 06.05.93 

Jens Verner Nielsen. 

 


