Bestyrelsesmøde Danske Slægtsforskere 3.december 2018 i Middelfart.
Tilstede: Kirsten Sanders, KS, Anton Blaabjerg, AB, Per Andersen, PA, Hans Mølgaard, HM, Ivan
Jensen, IJ, Jesper Skov, JS, Nick Johannesen, NJ, Yvonne Christiansen, YC, Lone Bergmann, LB,
Bodil Grove Christensen, BC.
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Præsentations af bestyrelsens medlemmer
3. Konstituering
Formand og kasserer er valgt på generalforsamlingen, dernæst blev følgende valgt:
Næstformand: Per Andersen
Sekretær: Michael Dupont
4. Fordeling af udvalgsposter
Hans Mølgaard og Ivan Jensen er allerede medlemmer af Lokalforeningsudvalget,
valgt på lokalforeningsdagen.
Hans Mølgaard blev medlem af Vedtægtsudvalget, Arkiv- og biblioteksudvalget og
Brugerrådet for Københavns Stadsarkiv.
Ivan Jensen blev medlem af Arkiv- og biblioteksudvalget, Hjemmesideudvalget og
Strategiudvalget.
Anton Blaabjerg udtrådte af Strategiudvalget.
5. Økonomisk status 2018
PA gennemgik foreningens økonomi p.t. i store træk.
6. Gennemgang af budget for 2019
PA gennemgik forslaget til budget 2019.
7. Hjemmesiden
a. Problemer med struktur
KS opfordrede til oprydning på hjemmesiden, blandt andet under Butik og Udvalg,
se ovenfor.
PA sender liste til JS med ønsker til ændringer på hjemmesiden.
Lokalforeningers hjemmesider skal linke til dsshop.dk, på knappen for Bliv medlem
nu. PA skriver ud til lokalforeningerne.
Hjemmesideudvalget arbejder med at forbedre og udskille medlemsmodulet +
webshoppen på hjemmesiden.
Hvis medlemmer får ny adresse, telefonnummer, mailadresse etc. skal de selv ændre
det på foreningens hjemmeside.
KS efterspurgte et udtræk for ind- og udmeldelser i løbet af i år, JS laver det.
PA orienterede om webshoppen og medlemskaber.

b. Problemer med tilgængelighed (båndbredde? Serverkapacitet? Andet?)
JS forklarede, at hastigheden på hjemmesiden kan variere en hel del, f.eks. hvis
administrator er i gang med arbejde på hjemmesiden.
Der bliver kursus for webmastere i 2019, JS melder datoer ud til lokalforening
snarest.
LB spurgte til, hvor langt vi er mht. GEDCOM-filer på foreningens hjemmeside, JS
arbejder forsat med sagen.
8. Eventuelt
En henvendelse fra Danske Slægtsforskere Hillerød blev drøftet.
BC laver et budget for slægtshistorisk dag i Herning til næste bestyrelsesmøde.
HM orienterede om arbejdet med forretningsorden for Lokalforeningsrådet. HM og IJ
ønskede lokalforeningsudvalget indkaldt hurtigst muligt til sparring for dem.
Næste bestyrelsesmøde: 19. januar 2019.
Bestyrelsesmøde 3. marts 2019, generalforsamling 27. april 2019 i Middelfart.
Der er møde i Lokalforeningsrådet d. 17. marts 2019. I 2020 anbefales det, at
Lokalforeningsrådets møde ligger før bestyrelsens møde forud for generalforsamlingen.
Ref. BC.

