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Påtegning og erklæring 
 
 
 
Kasserens påtegning 
 
 
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2003 for DIS Danmark. 
 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte 
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede 
af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 
 
 
Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold, og der 
påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser. 
 
 
 
Holte, den    /        2004   
 
 
 
----------------------- 
Werner Wittekind 
 
INTERN REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Regnskabet er revideret og fundet i orden. 
 
 
Holte den         /            2004 
 
 
 
Svend- Erik Christiansen                      Jan Gisselsson 
revisor                                                   revisor 
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Erklæring afgivet af virksomhedens uafhængige revisor 
 
 
 
Vi har efter aftale gennemgået årsrapporten for DIS Danmark for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2003, udvisende et underskud på kr. 7.199 samt en egenkapital 
på kr. 309.451. De i årsrapporten anførte budgettal er udarbejdet af bestyrelsen og er ikke 
revideret. 
 
Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor 
gennemgang at afgive en konklusion om årsrapporten. 
 
 
Den udførte gennemgang af årsrapporten 
Vor gennemgang er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse 
standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå 
moderat grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle væsentlige 
henseender. Gennemgangen er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler 
til virksomhedens bestyrelse samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre 
sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen 
revisionskonklusion om årsrapporten.  
 
 
Konklusion 
Ved gennemgangen er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten 
giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 
31. december 2003 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
 
Holte, den      /     2004 
 
Vedbæk Revision 
 
 
_______________________________ 
Lillian Hauermann Sørensen 
Registreret revisor FRR 
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Bestyrelsens beretning 
 
 
Foreningsoplysninger 
 
Foreningen DIS Danmark 
 Rudersdalsvej 114 
 2840 Holte 
  
 
 
 Telefon: 45. 414315 
 Hjemmeside: www.dis-danmark.dk 
 E-mail: admin@dis-danmark.dk  
 
 
 Hjemsted: Søllerød 
 Regnskabsår 1. januar – 31 december 
   
Formand Ole H. Jensen 
Kasserer Werner Nielsen Wittekind 
Intern revisorer Svend-Erik Christiansen        Jan Gisselsson 
 
 
Revisor Vedbæk Revision 
 Lillian Hauermann Sørensen 
 Vedbæk Stationsvej 12 
 2950 Vedbæk 
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Bestyrelsens beretning 
 
Vind fra skiftende retninger 
 
 
I grunden var det ikke særlig vanskeligt at sætte overskrift på det DIS-år, der er forløbet siden 

generalforsamlingen i Taastrup i april 2003.  
 
Sjældent har bestyrelsen haft så mange bolde i luften på én gang, og sjældent har der været så 

mange forskelligartede meninger om det, der er vores alles fælles barn: Slægtsforskning og edb. 
 
 

Generalforsamlingen i Taastrup var intet mindre end turbulent, bl.a. en kulmination af en 
masse sammensparet utilfredshed med bestyrelsens håndtering af navnlig Kildeindtast-
ningsprojektet, forholdet til DDA mm.  

 Trods flere forsøg på at tage fat om tingene, lykkedes det os vist ikke rigtigt at få rundet 
tingene af på en for alle parter tilfredsstillende måde.  

Allerede længe inden generalforsamlingen havde der været mange tilkendegivelser om 
åbenhed, dialog og debat. I skrivende stund må det erkendes, at der stadigvæk en mange 
ting, bestyrelsen kan gøre bedre.  

Selvfølgelig kan man diskutere, hvilken konkret arbejdsmæssig forbedring der ligger i, at 
referater fra bestyrelsesmøderne gøres tilgængelige via foreningens hjemmeside. Men det 
kan da i hvert fald sikre, at ingen behøver at tro, at bestyrelsen arbejder med både en 
dagligstue og en korridor dagsorden. Det er i hvert fald på ingen måde tilfældet. 
 

Konstituering 
Konstitueringen efter generalforsamlingen blev som følger: Ole H. Jensen (formand), Lars 
J. Helbo (næstformand), Ruben Højmark (sekretær), Werner Wittekind (kasserer), Erik 
Kann og Kathrine Tobiasen (redaktion).  

Kort sagt: Alle fortsatte på de poster, de havde beklædt inden generalforsamlingen. En 
konkret  illustrering af, at frivilligt arbejde har det bedst iklædt interesse og lyst. 

Ud over det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen har der været 
afholdt 3 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har desuden været samlet en hel weekend til 
drøftelse af mere principielle forhold omkring bestyrelsens arbejde, forhold til 
medlemmerne etc. 
 

Nu mere en 4.000 medlemmer 
Der har endnu engang været en markant udvikling i antallet af medlemmer i foreningen, og 
netop nu er vi nået til at være et pænt stykke over 4.000 medlemmer. En stigning på ca. 
700 på ét år!  
Bestyrelsen er meget glade for den konstante fremgang, og vi håber naturligvis, at det 
bliver muligt at ramme fællesnævneren for de mange medlemmers forskelligartede 
forventninger. Nemt er det ingenlunde altid! 
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Aktiviteter 
Det har været et særdeles aktivt år med flere markante tiltag. Efterfølgende gennemgang 
berører de mest markante. Men mange andre kunne have været trukket frem. 
 
Receptionen i Odense i november måned for udgivelsen af den færdigindtastede 
folketælling 1845 står helt centralt. Timer og atter timers slid fra indtasterne,  
korrekturlæserne, de ansatte på DDA, de involverede  DIS-folk var tilendebragt, og endnu 
et nyttig redskab kunne definitivt overdrages til alle slægtsforskere.  

Foreningen DIS-Danmark er stolt af at være en vigtig del af dette kæmpeprojekt, og vi 
glæder os over, at receptionen for den næste færdigindtastede folketælling allerede er 
fastsat! I alt er der nu omkring 8 mill. poster indtastet, så der er meget at glæde sig til! 

 
I maj måned mødtes repræsentanter for bl.a. nettjenesterne  ”Digitale Kilder”og 
”Sognetræf” med repræsentanter for DIS. Sagen var ganske enkelt, at flere gode kræfter 
næsten samtidigt og helt uafhængigt af hinanden havde set mulighederne i at skabe en 
fælles sognevis samling af alle tilgængelig informationer om indtastninger, kirkebilleder 
mm.  

Det blev en særdeles gavnligt møde, hvor man enedes om at samle informationerne i 
DIS-regi som én fælles informationsportal. Siden har der været arbejdet energisk med 
programmering, systematisering og afprøvning. I slutningen af januar 2004 har gruppen 
netop været samlet igen, og det forlyder, at man snart er klar til at gå i luften. 

 
I november afvikledes  et stort heldagsarrangement i Rønne i samarbejde med Slægts- og 
lokalhistorisk forening på Bornholm. Det havde længe været bestyrelsens ønske at gøre 
fremstød i områder, hvor den sædvanlige DIS-mødeaktivitet ikke har været så markant.  

Det blev en rigtig spændende dag med foredrag, fremvisninger af 3 
slægtsforskningsprogrammer og sidst men ikke mindst tid til hygge og godt samvær. 
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til ”bornholmerforeningen” for et 
godt, konstruktivt og positivt samarbejde. 

 

Det nordiske samarbejde 
Foreningen har valgt at prioritere det nordiske arbejde højt. Desværre havde vi ikke 
mulighed for at deltage på forårets møde i Mariehamn, men i august drog ikke mindre end 
tre DIS-repræsentanter til Ronneby i Sverige for at passe vores danske stand på de 
svenske slægtsforskerdage.  

Det blev et par særdeles travle men også givende dage. En masse mennesker fik svar 
på spørgsmål om foreningen, og det lykkedes til fulde at gøre opmærksom på, at DIS har 
en masse spændende at byde på. Fra Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie 
er der nu kommet forslag om en fælles stand på slægtsforskerdagene i Östersund i august 
2004.  
 

Møde i Schwerin 
Foreningen var også repræsenteret på en tysk slægtsforskerkongres i Schwerin med 
temaet: ”Migration over Østersøen”. Gode kontakter er blevet knyttet, og forhåbentlig bliver 
det også muligt at møde frem til næste kongres. 
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Særnummeret Sogn-herred-amt 
Det for længst udsolgte særnummer er under revision og opdatering hos foreningens 
tidligere formand Svend Erik Christiansen.  

Der bliver tale om en stærkt forbedret udgave. Desværre kan der ikke i skrivende stund 
siges noget endeligt om udgivelsestidspunktet. Heldigvis kan man stadig få den gamle 
udgave. 

Den findes nemlig inkluderet på den cd-rom med Slægt & Data, som vi netop har 
udgivet (læs herom side 9).  

 

Breve til Statens Arkiver 
Foreningen har rettet henvendelse til Rigsarkivaren og heri gjort opmærksom på, at 
kvaliteten af de på: 
www.arkivalieronline.dk tilgængelige arkivalier efter vores mening kan forbedres 
betragteligt. I første omgang vakte vores henvendelse ikke genklang i Rigsdagsgården. 
Men der er nu taget skridt til en mere konkret, teknisk dialog om spørgsmålet. Så det 
sidste ord er bestemt ikke skrevet endnu. 
 

Bestyrelsesweekend 
I november måned samledes bestyrelsen i Middelfart til en hel weekends drøftelser af 
mere principielle, overordnede forhold – alt det der ikke bliver tid til at komme godt nok 
omkring ved de ordinære bestyrelsesmøder.  

Det blev en virkelig god weekend med mange vigtige meningsudvekslinger om forhold til 
medlemmer, forhold til andre foreninger etc.  
 

DIS-Bytt, DIS-Treff 
Denne sag har længe været på dagsordenen. Desværre har det endnu ikke været muligt 
at omsætte de mange anstrengelser til et konkret resultat. Forhåbentlig kan der snart 
findes en fornuftig løsning. 
 

Portostøtte 
De ændrede regler om portostøtte kan desværre meget vel komme til at berøre 
udsendelsen af Slægt & Data. Der bliver i værste fald tale om en klækkelig forøgelse af 
vores udgifter til udsendelsen.  

Vi har ansøgt om at kunne forblive i kategorien af blade med portostøtte, men intet er 
afgjort på nuværende tidspunkt. Vores eneste modtræk vil være at konkretisere vores 
tanker om elektronisk udsendelse af bladet til interesserede. 
 

Slægt & Data 
Slægt & Data er, som altid, udkommet med 4 numre i beretningsperioden. Året har budt på 
en markant forandring, idet vi fra og med 17.årgang nr. 2 har udsendt Slægt & Data delvist 
i farver. Også i år har der været mange pæne tilkendegivelser om bladet. Det er altid rart 
med påskønnelse. 
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Hjemmesiden 
Foreningens hjemmeside  undergår løbende forandringer. Medlemsønsker om nye 
søgefaciliteter, bedre navigationsmuligheder etc. søges efterkommet i muligt omfang.  

Tjenesten ”DIS-Forum” er traditionelt en meget besøgt del af hjemmesiden, og på 
tilbagemeldingerne at dømme har vi mange glade og tilfredse brugere af hjælp til tydning, 
aneefterlysninger, markedsplads mm.  

Det demokratiske frirum ”Foreningsforhold” er målt i omfang og antal af indlæg vel nok 
det mest udnyttede af tilbuddene i DIS-Forum. Indholdsmæssigt kunne man måske nok fra 
tid til anden ønske sig en anden tone, og  stundom byder vejrudsigten i sandhed på vind 
fra skiftende retninger! 
 

Dis-Nyt 
Næsten hver måned i beretningsperioden har vi udsendt det elektroniske nyhedsbrev Dis-
Nyt. Det er en glimrende måde at kommunikere „her og nu“-relevante ting, og vi opfordrer 
endnu flere til at tilmelde sig ordningen. De allerede udsendte numre kan findes på vores 
hjemmeside. 
 
Mødeaktivitet 
Ingen har vist tal på de opfordringer, der er skudt af for at motivere til aktiv medvirken ved 
mødetilrettelæggelse. Hen over sommeren lykkedes det at få kontakt til en nu pensioneret 
lærer, der har påtaget sig at tilrettelægge og koordinere mødeaktiviteten øst for Storebælt.  

Alle har givet vis bemærket, at det lige pludselig vrimler med tilbud i ”kalenderen øst for 
Storebælt”. Forhåbentlig kommer der også gang i arbejdet i den resterende del af landet. 

Også i år har foreningen haft en repræsentation på SSF-weekend-kursus på Nørgaards 
højskole. I år var det igen Tove og Ole Jensen samt Kathrine Tobiasen, der stod for 
programdemonstrationerne. Interessen var stor den ganske weekend, og det er en 
fortræffelig måde at få vist foreningens ansigt på. 

 

Fast ekspedition 
Foreningens faste ekspedition har nu fungeret i hele beretningsperioden, og der er ingen 
tvivl om, at det var den helt rigtige beslutning, der blev truffet dengang.  

Medlemmerne er glade for ordningen, og mange gør brug af den. Det er ganske mange 
opgaver, der er lagt i hænderne på vores ekspedition:  

Pasning af telefon i ekspeditionstiden tirsdag kl. 14-18, ekspedition, produktion og 
forsendelse af medlemstilbud, udsendelse af velkomstbrev og medlemsblade til nye 
medlemmer, forsendelse af medlemsblade til medlemmer i udlandet, administration af 
læsekredsene. Jo, der er i sandhed travlt. 
 

‘Vind fra skiftende retninger’ 
Det er blevet en lang beretning i år. Men der har også været mange ting at berette om. 
Heldigvis kan man sige. Naturligvis er der stadig mange ting, der kunne gøres en masse 
ved:  

Opgaver og projekter kan sættes i gang, og de principielle drøftelser af forholdet mellem 
bestyrelse og medlemmer kan givet vis trænge til forøget opmærksomhed. 
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Der er næppe heller tvivl om, at vejrudsigten også i tiden fremover vil lyde på vind fra 
skiftende retninger. Nogle dage vil der være højtryk, nogle dage lavtryk. Mangfoldigheden 
er så ubetinget en styrke, der i videst muligt omfang bør omsættes til positiv energi.  

Midt i konstant medlemsfremgang og tusindvis af gode ideer er det imidlertid også 
vigtigt, at vi husker på det helt unikke i vores lokale DIS-vejrsystem: Det at vi faktisk selv i 
vidt omfang kan regulere både vindstyrken og vindretningen.  

Hver og en af os ville givet vis gerne selv have personlig kontrol over både styrke og 
retning. Og jo flere der er parate til selv at levere noget af byggematerialerne til 
vindmøllerne, jo mere kan vi give vinden frit spil og udnytte energien. 
 
 
 
 
Holte den         /           2004 
 
 
 
Ole H. Jensen Lars Jørgen Helbo 
formand næstformand 
 
 
Erik Kann Ole Degn 
Ansvarshavende redaktør KIK-repræsentant 
 
 
Werner Nielsen Wittekind Hanne Rud 
Kasserer Webmaster 
 
 
Ruben Højmark Jensen Kathrine Tobiasen 
Sekretær Redaktionsmedlem 
 
 
Boris Reiman 
KIK-repræsentant 
 
 
Arne Julin Kai Eskildsen Møller 
Suppleant Suppleant 
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Anvendt  regnskabspraksis 
 
 
Årsrapporten for 2003 er aflagt i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser 
for klasse A-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse 
B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 77. 
 
 
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: 
 
 

GENERELT 
 
 

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, 
realiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer. 
 
 

Balancen 
 
Kontorinventar, indretning og EDB anskaffelser. indregnes som omkostninger i 
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 
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Resultatopgørelse 2003 
 
 
  2003 2003 2002 
 Note  budget kr. 
     
Nettoomsætning 1 513.901 516.000 431.233 
Medlemsmøder 2 27.901 34.000 20.988 
Publikationer 3 329.847 348.000 224.087 
Mødeudgifter 4 88.017 68.000 41.699 
  68.136 66.000 144.459 
     
     
Administrationsomkostninger 5 88.910 82.000 74.487 
Driftsresultat  -20.774 16.000 69.972 
     
Renteindtægter  13.575 16.000 13.696 
     
ÅRETS RESULTAT  -7.199 0 83.668 
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Balance 31. december 2003 
 
 
 
  2003 2002 
 Note kr. kr. 
AKTIVER     
OMSÆTNINGSAKTIVER    
Tilgodehavender  1.840 1.295 
Periodiseringer  4.499 4.425 
Likvide beholdninger 6 408.284 429.751 
AKTIVER  414.623 435.471 
     
    
PASSIVER    
EGENKAPITAL    
Saldo 1/! 2003  316.650 232.982 
Årets resultat  -7.199 83.668 
Saldo 31/12 2003  309.451 316.650 
    
Omkostningskreditorer  76.252 82.685 
Uidentificerbare indbetalinger   0 725 
Forudbetalt kontingent  28.920 35.411 
Kortfristede gældsforpligtelser  105.172 118.821 
    
PASSIVER  414.623 435.471 
    
Eventualposter mv. ingen    
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser: ingen    
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Noter  
 2003 budget 

2003 
2002 

  kr. kr. 
Note 1. Nettoomsætning    
Kontingenter  499.201 504.000 422.543 
Postadressebogen 1921 / særnummer 4.950 0 120 
Salg af disketter 6.900 10.000 6.750 
HFH 1.900 1.000 920 
Annoncer 800 1.000 400 
Gammel slægt og data 150 0 500 
 513.901 516.000 431.233 
    
Note 2. Medlemsmøder    
Medlemsmøde vest 12.746 13.000 2.688 
Medlemsmøder øst 15.155 21.000 18.300 
 27.901 34.000 20.988 
    
    
Note 3. Publikationer    
Bladporto og adressering 45.897 50.000 41.165 
Slægt og data 124.413 150.000 102.935 
Redigering 59.516 60.000 39.954 
Redaktionelle udgifter 3.011 1.000 500 
Tryksager / velkomstbrev 9.642 4.000 998 
Disketter / CD 790 3.000 368 
Ekspedition 23.047 0 0 
Diverse 798 0 0 
Lønninger 50.653 0 0 
Tilskud / ansøgninger 3.657 5.000 1.998 
Kildeindtastning projekter 6.837 0  
Folketællinger 0 20.000 1.356 
DIS- gen DK  0 5.000 1.309 
1801 CD´er / CD udgivelser 1.586 50.000 33.504 
 329.847 348.000 224.087 
    
Note 4.Mødeudgifter    
Generalforsamling 3.903 3.000 1.610 
Bestyrelsesmøder 28.107 20.000 7.982 
Transportudgifter 22.678 25.000 18.939 
Eksterne møder 10.495 10.000 7.206 
Nordtysk samarbejde 5.332 0 0 
Nordisk samarbejde 17.502 10.000 5.962 
 88.017 68.000 41.699 
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Noter 
 
Note 5. Administrationsomkostninger 2003 2003 

budget 
2002 

    
Telefon 13.157 15.000 14.501 
Internet 6.880 8.000 6.517 
Hjemmeside 11.199 10.000 2.972 
Porto 8.640 27.000 24.070 
Kontorartikler 11.312 10.000 8.188 
Anskaffelser inventar / udstyr 26.294 7.500 9.708 
Programhjælp Concorde 1.400 1.500 356 
Bogføring 2.000 0 0 
Ekstern revisor 6.562 0 6.250 
Diverse 461 1.000 268 
Gebyrer banker 1.005 2.000 1.097 
Tab på debitorer 0 0 560 
 88.910 82.000 74.487 
    
    
Note 6.Likvidemidler    
Kasse 1.341  473 
Alm. Brand Bank konto 424764-9 224.175  226.879 
Giro bank konto 501 2058 82.765  2.399 
Norge 3  0 
Alm. Brand Bank, højrente 100.000  100.000 
Alm. Brand Bank, højrente 0  100.000 
 408.284  429.751 
    
 


