
Referat fra bestyrelsesmøde 13 august 2022.   

Afbud fra PAN, KBL, MD, BGC 

Referat: KTO 

1. Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt  

2. Gennemgang og godkendelse af kommissorier for aktivitetsudvalg og 
samarbejdsudvalg.  
Godkendt   

3. Økonomi og ekspedition 
1. økonomi og medlemstal.  

Mangler et par hundrede i at være oppe på samme medlemstal som sidste 
år. Måske er det en generel tendens, og Coronaen har slået meget i stykker. 
Vi skal blive mere synlige. Lokalforeninger skal også gøre en indsats for at få 
folk til at melde sig ind. Vi har pr-materialer, foldere, Ny i slægtsforskning og 
ældre numre af bladet til uddeling, som kan rekvireres af foreningerne. 
Viborg sender et nyhedsbrev til medlemmerne, der har et link til DS. Peter 
vil primo september sende en mail til lokalforeningerne, der fortæller, hvad 
DS kan tilbyde.  
Vi kan se på, hvilket segment af nye, der indmelder sig, og overveje, hvordan 
vi kan dyrke dette segment. Markedsføringsudvalget arbejder videre med 
tankerne. 
Regnskabstallene ser fornuftige ud. Vi sælger mindre, fordi der ikke har 
været nye egenudgivelser i perioden. Budgettet er udtryk for et konservativt 
skøn. Ejendomsudgifterne er større pga. ekstra udgifter ved handlen.  
Bladets størrelse: Ikke et egentligt problem, at bladet er stort, men vi kan 
lægge en margen på 68-92 sider for ikke at skabe en forventning om et 
stadigt større blad. 
 

2. Status på §8a.  
Vi skal bruge 100 sponsorer, der vil betale mindst 200 kr årligt, for at kunne 
modtage skattefri donationer, og vi er allerede et godt stykke over 100, men 
vi vil selvfølgelig gerne have mange flere!  
 

3. Udlodningsmidler.  
Vi forventer udbetaling omkring 1. november. 
 

4. Nyt fra udvalgene 
1. Bibliotek.  

Der er indkaldt til møde om udvidelse af målgruppe og kvalitetssikring af 
arbejdet. Flot arbejde, der ydes af de frivillige, som gerne må påskønnes. 
Der skal holdes øje med, hvad der sker af udvikling på hardware-området, 
som kan lette arbejdet.  
 

2. Bogudvalg.  
Ny udgave af At skrive slægtshistorie er i trykken og vil være klar 31. august. 
Peter arbejder på en bog om DNA, som måske kan være færdig til jul. Per 



arbejder på en Lov og ret for slægtsforskere. 
 

3. Hjemmesideudvalg 
Vejledning til lokalforeningswebmastere.  
Orientering fra indholdsredaktørens arbejde 
Undergruppe – menustruktur og redaktionel omskrivning 
Designideer 
Testgruppe til Forum.  
Status på lægdsruller.dk.  
Der holdes et møde i udvalget snarest. Webmaster Peter er i gang med at 
sætte det i værk og er ved at lave vejledninger.  
Ny Forumversion, der bl.a. vil afhjælpe de mange anmodninger om adgang 
fra robotter, kommer til efteråret; kan evt. sættes op uden designændring. 
Ellers skal der nedsættes en testgruppe for at undgå klager fra brugerne. 
Fynshistorie skal over på vores server, uden ændring i design. Er på vej. 
Overførsel af lægdsruller.dk er lige på trapperne. 
 

4. Lokalforeningsudvalg.  
Vi har nu 50 lokalforeninger. En forening melder, at der er problemer i 
foreningen, der kan ende i lukning. Yvonne pegede på, at der er mange 
problemer i at drive en lille lokal forening. Hendes kommune har holdt et 
møde om ny i foreningsarbejde, men mange steder er der usikkerhed. Vi 
skal klæde folk på til arbejdet. Evt. få fat i nogle personer, der virkeligt har 
forstand på de sager. Skal vi have en udrykningstjeneste, der kan træde 
hjælpende til? En ambassadør? Kan vi lave en håndbog i foreningsdrift eller 
bare en lille folder? Det vil være godt med ambassadører i hele landet, så 
man nemt kan tilkalde hjælp lokalt. Hans tager fat i evt. lukningstruede 
foreninger og ser, om han kan gøre noget. 
Per har efterfølgende gjort opmærksom på disse to hjemmesider, som kan 
være god hjælp til foreningsbestyrelser: 
På frivillighed.dk er der fx et tema om at rekruttere frivillige: 
https://frivillighed.dk/tema/rekruttering-af-frivillige 
På dgi.dk er der tilsvarende: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-
vaerktoejer/foreningens-frivillige 
Lokalforeningers aktiviteter på slaegt.dk.  
På et tidspunkt undrede et medlem sig over, at der ikke var arrangementer 
på slaegt.dk. Grunden var den simple, at forårets foredrag var væk og 
efterårets ikke lagt op. Vi bør dog være opmærksomme på, at alle får deres 
arrangementer op, som det er et krav for at få tilskud fra DS. Yvonne 
beklagede, at overståede foredrag forsvinder fra siden – de kan tjene til 
inspiration. Jesper forklarede, at de kan blive stående under foreningerne, 
men helst ikke på oversigtssiden. Kan gøres fremadrettet. Beslutning: Vi 
viser fremover arrangementerne et år tilbage, men kun under foreningen. 
Ny partnerskabsforening. Nyeste er Samsø. 
Der er flere kasserere, der ønsker sig et regnskab, som viser, hvorfor de får 
det tilskud, der udbetales. Der laves en standardskrivelse, der forklarer årets 
udbetalinger og udregningerne.  
 

5. Aktivitetsudvalg 
Spor i Lyngen 10/9-2022 i Herning (Kirsten+Peter+ Kathrine).  
SW 2022 16-18/9-2022 i Bjerringbro kører på skinner.  

http://frivillighed.dk/
https://frivillighed.dk/tema/rekruttering-af-frivillige
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DNA-kursus 5-6/11-2022 i Hillerød (OSE, PEO, KIS, YCH, RVE). Er lige lagt på 
hjemmesiden og kommer i nyhedsbrev og i bladet.  
Generalforsamling 22/4-2023: Holmegaard Værk ved Næstved, der har 
faciliteter, kæmpeudstillinger, rundvisninger og plads til alle. Vedtaget.  
SW 2023: sted? Ole har kontaktet Kysthotellet i Grenaa, der har plads til 160 
i enkeltværelser. Der er nem adgang via letbanen, som stopper lige udenfor. 
Fine forhold med både værelser og mødelokaler, ingen trapper, og det er 
kun lidt dyrere end Nørgaards Højskole. Men der er et minus: Der er tjener 
på til salg af drikkevarer, også postevand. Vi booker 100 værelser og 
mødelokaler og prøver at forhandle om vandet. Kirsten vil gerne have en 
person mere med i planlægningen. Vi bedes tænke over det.   
 

6. Markedsføringsudvalg.  
Medlemskampagne, tidspunkt, pris.  
Vi kører kampagne i uge 38-40. Et møde i markedsføringsudvalget 
arrangeres inden 1. september, gerne 31. august. Peter O. deltager også.  
 

7. Strategiudvalg.  
Intet nyt.  
 

8. Samarbejdsudvalget 
Slægtshistorisk dag 22/10-2022 i Flensborg (KIS+KTO+HMG) 
Slektsforskerdag 29/10-2022 i Oslo (OSE+JKS) 
Rigsarkivets nye hjemmeside er ude 15. august. Der er megen luft på siden 
og stor skrift, og Søg i samlingerne har en central placering. Vejledningerne 
er blevet bedre og opstillet systematisk.   
 

9. Vedtægtsudvalget.  
Intet.  
 

10. Redaktion af bladet.  
Bladet er klar til layout. 
 

5. Uddannelse af undervisere – forslag fra Torben Albret. Status.  
Torben foreslår, at folk ude i foreningerne, der har stor viden, sendes på kurser, hvor de 
kan øve sig i at undervise. Forslag: 2 lørdage med start på Sjælland/Fyn, og siden kan man 
forsøge sig med Jylland, dog evt. med start på Sjælland alene, så man undgår broafgiften. 
Lokalforeningerne skal stå for kørselsudgifter og forplejning. Kan gøres meget billigt, stort 
set kun for foredragsholderens honorar. Ting, der skal afklares: Hvor skal det placeres? 
Hvor meget skal foreningen dække? Peter sender oplysningerne fra Torben til 
Aktivitetsudvalget, som så må gå videre med sagen.     
 

6. Kommende møder, tid og sted  
1. 16/10-2022.  
2. 15/1-2023  
3. 26/3-2023  
4. 22/4-2023  

 
7. Eventuelt 
Intet. 


