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1. Valg af dirigent 

Ib Hansen blev foreslået og valgt. 

Dirigenten konstaterede alle formalia overholdt, og der var ingen indvendinger mod at suppleringsvalgene 

foretages separat. 

Der var udleveret stemmesedler til 47 stemmeberettigede, og et stemmeudvalg bestående af de 2 revisorer 

+ suppleant blev nedsat. 

Ole Hald Madsen blev udpeget til referent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

Formanden supplerede den skriftlige beretning med bl.a. følgende bemærkninger. 

Vedtægtsændringerne omkring lokalforeningerne vil blive fulgt op af nogle retningslinier for samarbejdet med 

hovedforeningen. 

Ann Christensen ønskedes tillykke med den nystartede gruppe i København Nord. 

Flemming Maiborg har trukket sit kandidatur til projektet med omlægning af hjemmesiden, og bestyrelsen vil 

derfor søge en ny projektleder. 
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DIS har bestilt en stand sammen med samfundet og SSF på de svenske slægtsforskerdage, der i år foregår i 

Malmø. 

Der var bl.a. følgende bemærkninger fra salen. 

Knud Spangsø og Niels Nielsen bemærkede, i forbindelse med en evt. navneændring af foreningen ved 

fusion, at databehandling ikke behøver at være elektronisk. 

Niels Nielsen og Laila Olsen efterlyste årsregister for indhold i Slægt & Data. 

Hanne Rud bemærkede at samtlige numre kan fås på CD med større mulighed for søgning. 

Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse 

Kassereren orienterer om det løbende budget. Det store overskud skyldes især udskydelse af projekter. De 

3 aktiver i Alm. Brand er placeringer med planlagt opsigelse for at få et større afkast. Det er kassererens 

holdning, at der skal være penge nok men ikke for stort overskud. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og orienteringen taget til efterretning. 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Dette blev 

præsenteret af Erik Kann, der begrundede fremsættelse af forslaget ud fra et ønske om øget 

demokratisering på lokalområdet. Bestyrelsen havde efter grundige overvejelser valgt den smalleste form for 

regulering. 

Efter fremlæggelsen var der et meget stort antal indlæg fra mange medlemmer. Stort set alle indlæg 

handlede om medlem eller ikke-medlem af DIS-Danmark. Da der ikke, på dirigentens opfordring, kom nye 

synspunkter med relevans for det fremlagte forslag, lukkedes talerlisten, og dirigenten bad bestyrelsen om at 

komme med en konklusion. Erik Kann konkluderede at tvungent medlemskab af DIS-Danmark ikke var at 

anbefale. For det første ville det kunne give problemer med at opnå kommunal støtte, og for det andet 

betragtede han lokalforeningerne som en del af græsrødderne hvorfra medlemsskaren skal vokse. 

Derefter blev forslaget vedtaget med 33 stemmer for og 2 imod. 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingentet 

Kontingentet blev fastsat uændret. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer: 

1. Arne Christiansen (Modtager genvalg) 

2. Ole Degn (Modtager genvalg) 

3. Kathrine Tobiasen (Modtager genvalg) 

Alle 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 

Som suppleanter for 1 år valgtes Hans Ressel og Henning Karlby. 

De var ikke til stede, men havde begge erklæret sig villige. 

7. Suppleringsvalg for 2 år 



Ruben Højmark blev valgt til bestyrelsen for 2 år. 

Han var ikke til stede, men har erklæret sig villig. 

8. Suppleringsvalg for 1 år 

Finn Andersen blev valgt til bestyrelsen for 1 år, og præsenterede sine mærkesager som formidling om kilder 

og værktøj til slægtsforskning med særligt henblik på brug af internet og hjemmesider, samt organisatoriske 

forhold omkring samarbejde mellem flere foreninger. 

9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 

Revisorer 

Svend Erik Christiansen (modtager genvalg) 

Ole H. Jensen (modtager genvalg) 

Revisorsuppleant 

Knud Spangsø (modtager genvalg) 

Alle blev genvalgt. 

10. Eventuelt 

Niels Nielsen foreslog afleveringspligt på affotografering af kirkebøger på AO. 

Ole Degn orienterede om, at de dårligste affotograferinger fra før 1891 vil blive omfotograferet. 

Finn Andersen bemærkede hertil, at ønsker herom skal komme fra brugerne. 

Laila Olsen forespurgte om muligheden for lukning af gruppen om foreningsforhold for ikke medlemmer i 

DIS-Forum. Svaret var, at der ikke p.t. er faglig ekspertise i foreningen til at gøre det økonomisk 

overkommeligt. 

Ole H. Jensen spurgte til fremtiden for Hvem Forsker Hvad. Formanden svarede at de 3 foreninger ikke kan 

blive enige om en nedlæggelse, så det kører videre, så længe der ikke er underskud. Fotografering af 

Politiets Registerblade blev nævnt som et eksempel på brug fra restbeløbet på 300.000 kr. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 


