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Kassererens og bestyrelsens påtegning 
 
Kassereren og bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2009 for 
DIS - Danmark. 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2009 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2009. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Holte, den 10. februar 2010 
 
 
 
Werner Wittekind 
Kasserer 
 
Bestyrelse: 
 
 
 
Susanne Fuglsang      Henning Karlby          Ruben Højmark 
 
 
 
H.C. Andersen             Katrine Tobiasen    Ole Degn                Arne Christiansen 
 
 
 
Morten Hovedskov Nielsen                         Michael Dupont 
 
 
DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING 
 
Regnskabet er gennemgået og fundet i orden. 
 
 
Holte den 14. februar 2010 
 
 
 
Svend - Erik Christiansen                      Ole H. Jensen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING. 
 
Til medlemmerne af ”DIS - Danmark”. 
Vi har revideret årsregnskabet for ”DIS - Danmark” for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009, 
omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter 
årsregnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, 
samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, 
som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor 
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til 
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at 
årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og 
aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af 
ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er 
rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Bestyrelsen har ansvaret for at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst 
ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af 
årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet. 
 
Vedbæk, den 15. februar 2010 
 
VEDBÆK REVISION 
REGISTRERET REVISIONSFIRMA FRR 
 
 
 
Lillian Hauermann Sørensen 
Registreret revisor FRR 
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Bestyrelsens beretning 
 
 
Foreningsoplysninger 
 
Foreningen: DIS Danmark 
 Rudersdalsvej 114 
 2840 Holte 
  
 
 Telefon: 45 41 43 15 
 Hjemmeside: www.dis-danmark.dk 
 E-mail: admin@dis-danmark.dk  
 
 Hjemsted: Rudersdal 
 Regnskabsår 1. januar - 31. december 
   
Formand: Susanne Fuglsang 
Næstformand: Henning Karlby 
Kasserer: Werner Wittekind 
Ansvarshavende 
redaktør: 

 
Katrine Tobiasen 

Interne revisorer: Svend-Erik Christiansen / Ole H. Jensen 
Øvrige 
bestyrelsesmedlemmer: 

Ruben Højmark / H.C.Andersen / Ole Degn / Arne 
Christiansen / Morten Hovedskov Nielsen /  
Michael Dupont 

  
Revisor: Vedbæk Revision 
 Registreret revisionsfirma FRR 
 Lillian Hauermann Sørensen 
 Larsensvej 5 B, 2950 Vedbæk 
 Tlf 45 66 10 71 
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Bestyrelsens beretning 
 
Året 2009 har været et år der meget ligner de tidligere år for slægtsforskerne. Bestyrelsen 
havde i begyndelsen af året en drøftelse af hvordan opgavernes behandlingstid kunne 
gøres kortere. Erik Kann havde lavet en undersøgelse over hvor mange møder de enkelte 
sager skulle behandles på før der blev truffet en beslutning. Undersøgelsen bekræftede 
den fornemmelse alle i bestyrelsen havde, nemlig at sagsbehandlingstiden var alt for lang. 
Det kunne samtidig ses at de projekter der blev løst hurtigst var projekter der blev løst af 
en eller et par medlemmer.  
Bestyrelsen har i nogle år haft nogle stående udvalg: 

• Undervisningsudvalg 

• Kommunikationsudvalg 

• Hjemmesideudvalg 
Det var ligeledes et godt spørgsmål om de opgaver bestyrelsen tager sig af egentligt er 
opgaver der behøver at løses af bestyrelsen, eller om de ikke lige så godt kunne løses af 
medlemmer udenfor bestyrelsen. Hvis disse opgaver kunne løses udenfor bestyrelsen, 
kunne denne i højere grad beskæftige sig med politiske og strategiske emner, emner der i 
nogen grad har været forsømt i mange år. 
Resultatet af bestyrelsens overvejelser resulterede i en omlægning af udvalgene således 
at disse herefter blev opdelt i tre kategorier: 

• Stående udvalg med bestyrelsesrepræsentation 

• Stående udvalg uden bestyrelsesrepræsentation 

• AD hoc udvalg med bestyrelsesrepræsentation 
I første omgang blev alle udvalg bemandet med bestyrelsesmedlemmer men det var 
hensigten at dette over tid skulle ændres som anført. (se bilag 1, udvalgsposter 2009-01) 
Udvalgene skulle selv udforme et oplæg til kommissorium til godkendelse i bestyrelsen. 
Disse kommissorier er nu kommet på plads og det er bestyrelsens håb at foreningens 
opgaver vil få en hurtigere afvikling.  
Hjemmesideudvalget har således haft meget travlt i efteråret, og der er nu indgået aftale 
med firmaet Headnet om at skaffe foreningen en ny fremtidsorienteret og driftsikker 
hjemmeside. For de teknisk interesserede kan det oplyses at siden udarbejdes i CMS-
systemet Plone, der er det samme system IT- og Telestyrelsen, DMI og mange andre 
benytter. Systemet skulle være meget robust overfor forsøg på fjendtlige angreb, noget vi 
desværre blev udsat for på den nuværende hjemmeside sidst på året i 2009.  
Vores mangeårige webmaster Hanne Rud har ønsket at træde tilbage fra arbejdet uden 
dog at forlade det helt. Bestyrelsen har derfor indgået aftale med Mette Fløjborg om at 
overtage opgaven som webmaster/Webredaktør. 
Kildeindtastningsudvalget har haft kontakt til Dansk Data Arkiv og ArkivalierOnline med 
henblik på at få et samarbejde omkring onlineindtastning af udvalgte kilder, således at der 
skabes en sammenhæng imellem den fotografiske gengivelse af kilden og databasen. 
Opgaven er forløbet langsomt på grund af andre krævende opgaver i bestyrelsen. 
Herudover har lokalforeningsudvalget arbejdet på at få samarbejdet mellem 
lokalforeningerne både indenfor DIS og udenfor DIS sat i system. 
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Denne opgave er ikke helt let. Der er en del manchetter der kan stødes på, men der 
arbejdes på at få løst denne opgave også. Vores største lokalforening (Odense) har nu 
nået et medlemstal på 145. 
Der har som i 2008 været afholdt et fællesmøde med de to andre landsdækkende 
foreningers bestyrelse med det formål at belyse mulighederne for samarbejde. Der er 
mange gode viljer, men meget lidt handling.  
Dog har et af foreningens fællesprojekter HvemForskerHvad haft et projekt der er godt på 
vej. Det er opgaven med at få bragt Københavns Politis Registerblade lagt på nettet, en 
opgave der ikke ville være mulig uden penge fra HvemForskerHvad’s formue og en 
overordentlig stor indsats fra Københavns Stadsarkiv. 
Selve publikationen HvemForskerHvad har fået ny redaktør på grund af den hidtidige 
redaktørs svigtende helbred. Herfra skal der lyde en tak til både den afgåede og den 
tilkomne redaktør. Den nye redaktørs arbejde er op ad bakke, da oplagstallet i de sidste år 
har været faldende, ligesom antallet af annoncer i publikationen har været det. Det 
forventes at regnskabet vil balancere omkring et nulresultat, og hvis dette ikke bedres i 
løbet af det kommende år vil DIS-Danmark arbejde for at ophøre med udgivelsen af 
publikationen i bogform. Der er fortsat midler i HvemForskerHvad, der vil kunne anvendes 
til formål der tjener alle slægtsforskeres interesse. Hvis der er gode ideer til noget sådant, 
bedes i henvende jer til bestyrelsen der så vil forelægge det for HvemForskerHvad’s 
styrelse. 
DIS-Danmark har som deltagere i brugerrådet for ArkivalierOnline fortsat arbejdet på at 
få lov til at indsætte way-points på kirkebogssiderne således at brugeren direkte kan se 
hvor konfirmerede piger starter i stedet for som nu hvor der skal gættes 5-20 gange før 
den rigtige side findes. Denne opgave nyder ikke stor fremdrift hos Statens Arkiver. Det er 
ærgerligt da mange af protokollerne allerede via AO-værktøjer, der er udarbejdet af et af 
vore dygtige medlemmer, har disse way-points.  
DIS-Danmark har efter i en årrække at have brugt en del kræfter og penge på at have en 
oplysningsstand på de udstillinger der etableres omkring Svenske Slægtsforskerdage 
besluttet at ophøre med denne aktivitet, da udbyttet for vore medlemmer er forsvindende 
lille. Det nordiske samarbejde begrænser sig derfor til nogle opgaver omkring NORDGEN 
samt omkring DIS-Træf. Ruben Højmark har repræsenteret foreningen i det nordiske 
samarbejde. 
Samarbejde med Nordtyskland ligger stille for tiden, men der er planer om at tage kontakt 
til en eller flere nordtyske foreninger. 
Slægt og Data er som vanligt udkommet med 4 numre, nu med Kathrine Tobiasen som 
redaktør. Der er planer om at genudgive en let opdateret udgave af Særnummeret Amt-
Herred-Sogn, da det gamle oplag er opbrugt og da der siden den blev uddelt som gave til 
medlemmerne er tilkommet mange nye medlemmer. Udsendelse forventes i første halvår 
2010. 
Foreningen tilbyder nu som en service til medlemmerne, at modtage og opbevare en 
sikkerhedskopi af medlemmernes slægtsforskningsmateriale i form af gedcom-filer.  
Der er kommet lidt gang i modtagelse af forskelligt kildemateriale, men dette er en aktivitet 
der skal fremmes i de kommende år. 
DIS-Træf udvikler sig stille og roligt og bestyrelsen har for at få mere fokus på denne 
aktivitet samt et bedre beslutningsgrundlag fremover udarbejdet en brugerundersøgelse 
der fokuserer på dette område. Undersøgelsen afvikles i januar 2010. 
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Bestyrelsen har endvidere været tvunget til at rekonstituere sig i november 2009 fordi 
bestyrelsesformanden med baggrund i uenighed omkring lokalforeningsudvalgsarbejdet 
valgte at forlade bestyrelsen med øjeblikkelig varsel, uden at drøfte dette med bestyrelsen 
på forhånd. Den resterende bestyrelse har derfor valgt Susanne Fuglsang til ny formand 
da hun ved formandens udtræden af bestyrelsen ændrede status fra suppleant til 
bestyrelsesmedlem.  
Foreningsåret 2009 har på mange måder været turbulent med to nye formænd, med et 
hjemmesideprojekt der nu efter mange problemer er på vej i mål, med en hjemmeside der 
er blevet ramt af fejl og fjendtlige angreb m.m. 
Året 2010 vil givet blive lige så spændende, idet vi forventer at ideen med at lægge 
arbejdet ud i arbejdsgrupper vil muliggøre et højere aktivitetsniveau.  
Af spændende opgaver som bestyrelsen satser på at få sat i værk er en redesignet amt-
herred-sogn portal, en brugerflade hvor medlemmerne fra deres PC kan indtaste kilder 
direkte i databaser på foreningens server eller hos Dansk Data Arkiv. Det er ligeledes 
hensigten at forsøge at inddrage medlemmerne mere direkte i foreningsarbejdet ved at 
indkalde til seminarer hvor bestyrelsen kan drøfte særlige problemstillinger med 
interesserede resourcepersoner i medlemskredsen. Det bliver spændende at se hvad det 
kan føre til, men bestyrelsen forventer på denne at få et bedre indblik i hvad medlemmerne 
forventer af foreningen.  
 

 
Bestyrelsen i DIS-Danmark 

 
 
 
Susanne Fuglsang          Henning Karlby           Werner Wittekind               Ruben Højmark 
 
 
 
H.C. Andersen               Katrine Tobiasen                Ole Degn                  Arne Christiansen 
 
 
 
                                 Morten Hovedskov Nielsen                Michael Dupont 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsrapporten for 2009 er aflagt i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser 
for klasse B-virksomheder og gældende revisionsstandarder. 
 
Regnskabet er aflagt i danske kroner. 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: 
 
 
Resultatopgørelsen 
 
Nettoomsætning 
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, alle indtægter vedrører indeværende år 
Foreningen er ikke momspligtig. 
 
Aktiviteter 
Aktiviteter er udtryk for de i året afholdte udgifter.  
 
Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.  
 
 
Balancen 
 
Kontorinventar, indretning og EDB anskaffelser indregnes som omkostninger i 
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 
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Resultatopgørelse 2009 
 
 
  

2009
Budget 

2009 2008
 Note  
   
Nettoomsætning 1 1.209.947 1.067.500 1.144.240
Medlemsmøder 2 19.559 100.000 59.623
Publikationer 3 538.236 576.500 524.961
Mødeudgifter 4 151.830 235.000 122.744
  500.322 156.000 436.912
   
   
Administrationsomkostninger 5 162.319 186.000 114.357
Driftsresultat  338.003 -30.000 322.555
   
Renteindtægter  37.395 10.000 27.876
   
ÅRETS RESULTAT  375.398 -20.000 350.431
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Balance pr. 31. december 2009 
 
 
 
  2009 2008
 Note  
AKTIVER    
   
OMSÆTNINGSAKTIVER   
Tilgodehavender  1.989 3.809
Likvide beholdninger 6 1.317.544 890.802
AKTIVER I ALT  1.319.533 894.611
    
   
PASSIVER   
   
EGENKAPITAL   
Saldo 1/1 2009 746.283 395.852
Årets resultat 375.398 350.431
Saldo 31/12 2009 1.121.681 746.283
   
Omkostningskreditorer  109.252 82.528
Forudbetalt kontingent  88.600 65.800
Kortfristede gældsforpligtelser  197.852 148.328
   
PASSIVER I ALT  1.319.533 894.611
   
Eventualposter mv. ingen   
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser: ingen   
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Noter  
 

2009
Budget 

2009 2008
  
Note 1. Nettoomsætning  
Kontingenter  1.141.192 1.020.000 1.083.485
Kurser 0 10.000 1.900
Biblioteksstyrelsen 38.807 30.000 32.765
Særnumre 5.150 0 6.250
CD 9.400 5.000 6.605
Annoncer 11.073 2.500 7.400
Gammel slægt og data 4.325 0 5.835
 1.209.947 1.067.500 1.144.240
  
Note 2. Medlemsmøder   
Medlemsmøde  19.559 100.000 41.553
Mødeleder 0 0 18.070
 19.559 100.000 59.623
  
  
Note 3. Publikationer  
Bladporto og adressering 229.175 150.000 211.988
Slægt og data 205.525 260.000 188.375
Redigering 3.925 10.000 0
Redaktionelle udgifter 1.027 3.000 0
Tryksager / velkomstbrev 0 0 1.836
Disketter / CD 0 0 19.150
Ekspedition  32.027 45.000 22.105
Diverse 1.651 3.500 3.088
Lønninger / ekspeditionsleder 58.399 70.000 59.561
Tilskud / ansøgninger 5.476 5.000 4.488
DIS- træf / DIS gen 906 30.000 14.305
Afskrevne debitorer 125 0 65
 538.236 576.500 524.961
  
Note 4. Mødeudgifter  
Generalforsamling 34.163 20.000 3.156
Bestyrelsesmøder 42.990 65.000 52.519
Transportudgifter 29.672 35.000 25.278
Eksterne møder 6.604 15.000 6.514
Lokalhistoriske foreninger 15.897 30.000 0
Nordisk samarbejde 8.618 60.000 29.385
Nordtysk samarbejde 5.797 10.000 2.592
Nationalt samarbejde 0 0 3.300
Fællesmøder 8.089 0 0
 151.830 235.000 122.744
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Noter 
 
Note 5. Administrationsomkostninger 

2009
Budget 

2009 
2008

  
Telefon 22.000 0 21.600
Internet 3.478 7.000 3.900
Hjemmeside 7.759 50.000 6.901
Kommunikationsudvalg 40.341 40.000 1.759
Porto 981 3.000 1.035
Kontorartikler 3.825 3.000 3.990
Anskaffelser inventar / udstyr 9.046 2.000 5.976
Ekstern revision / EDB programmer 15.168 12.000 8.202
Diverse 1.906 1.000 906
Afgift PBS 56.879 65.000 51.360
Gebyrer banker 636 1.500 2.079
Udstillinger m.m. 300 1.500 6.649
 162.319 186.000 114.357
  
Note 6. Likvide midler  
Kasse 868  180
Alm. Brand Bank konto 424764-9 195.239  153.017
Giro konto 501 2058 119.288  135.990
Norge 1.079  715
Alm. Brand Bank konto 7681-060000837112, højrente 200.000  600.000
Alm. Brand Bank konto 7681-130004784419, højrente 100.000  0
Alm. Brand Bank konto 7681-200001771088, højrente 700.000  0
PayPal 1.070  900
 1.317.544  890.802
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