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Ordinært møde. Fraværende var Michael Dupont, Ruben Højmark og Poul Wachmann  

Beslutninger siden sidste møde 

Udsendelse af Slægt og Data nr. 4, 2011. 

Der indhentes tilbud fra de to virksomheder ang. pakning og forsendelse. Kathrine tager sig af 

kontakten. 

Strategiudvalget 

Status 

Der er afholdt tre møder i år. Alle vellykkede. 

Det kommende arbejde 

Der er møde i udvalget 24. august, hvor der bl.a. skal tales om kommende medlemsmøder og den 

fremtidige strategi. Evt. med Kathrine som foredragsholder ”Biblioteket som kilder” på nye 

medlemsmøder i Jylland. 

Markedsføringsudvalget 

Merchandise 

Der er bl.a. undersøgt muligheder. Musemåtter, kuglepenne, usb-nøgler (måske bedst,hvis vi har 

noget spændende at lægge på dem). Evt. mulepose i god kvalitet. Intet besluttet. Holdningen er, at 

evt. merchandise skal være af god kvalitet. 

Ny folder 

Den nye folder er trykt. Der er en enkelt fejl, som vi overså efter folderen blev ændret efter det 

første oplæg. Vi uddeler folderen trods fejlen, og prøver at læse bedre korrektur en anden gang. 

Starthæftet 

Som Starthæftet ligger pt., skal der ske en række ændringer. Arne og Henning kommer med en 

revideret udgave. Man kan evt. lave en pdf-fil, som sendes til brugere af hjemmeside. Den skal 

fortælle om, hvilke fordele der er ved at være medlem af DIS-Danmark samt, hvordan Forum 

benyttes. 

Nationalt samarbejde 

Status 

Der er møde om Hvem Forsker Hvad, tirsdag 30. august. DIS-Danmark vil gerne nedlægge 

Foreningen Hvem Forsker Hvad og dele formuen i tre lige store dele til de tre foreninger: SSF, 

Samfundet og DIS-Danmark. 



Dansk Historisk Fællesråd 

Henning er valgt som DIS-Danmark repræsentant i Dansk Historisk Fællesråd. Vi overvejer at blive 

opgraderet som medlem. Vi beslutter nærmere efter repræsentantskabsmødet 8. oktober, hvor 

Henning får mulighed for at vurdere potentialet. 

Dansk Dataarkiv 

DIS-Danmark kan evt. være behjælpelig med en kombination af billede og indtastningsformular til 

at indtaste folketællinger. Morten har lavet et forslag, som kan ses på http://hovedskov.dyndns.dk/. 

Under folketællinger er lagt to ind under Hårby Sogn (Baag Herred, Odense amt). Morten og Arne 

har kontakten til Dansk Dataarkiv. 

Status 

Der er møde om Hvem Forsker Hvad, tirsdag 30. august. DIS-Danmark vil gerne nedlægge 

Foreningen Hvem Forsker Hvad og dele formuen i tre lige store dele til de tre foreninger: SSF, 

Samfundet og DIS-Danmark.  

Dansk Historisk Fællesråd 

Henning er valgt som DIS-Danmark repræsentant i Dansk Historisk Fællesråd. Vi overvejer at blive 

opgraderet som medlem. Vi beslutter nærmere efter repræsentantskabsmødet 8. oktober, hvor 

Henning får mulighed for at vurdere potentialet. 

Statens Arkiver 

CPR-nummer projekt 3 

Projektet fortsætter. Medlemmerne tjekke kirkebøger, som endnu ikke er lagt på Arkivalieronline. 

Kirkebøgerne lægges op efterhånden, som de er gennemgået. 

Internationalt samarbejde 

Nordisk samarbejde 

Susanne og Ruben deltager i Svenske slægtsforskerdage og Nordgenmøde 26. -28. august. 

Hjemmesideudvalget 

Status 

Der er nogle tekniske problemer. De skal have Plone, Economic, Forumsoftware til at tale sammen, 

men det fungerer ikke optimalt. Firmaet siger, at problemet er løst, hvad det ikke er. 

Det kommende arbejde 

Firmaet er sat i gang med at lave de aftalte opgaver. 

Hvorledes skal vi præsentere donerede data på hjemmesiden? 

DIS-Træf kører helt for sig selv og kan ikke sammenlignes med donationer, det samme gør digitale 

kilder. Vi har diskuteret om det er bedst at have en geografisk indgang eller benytte 

proviniensprincippet. 

Arkivudvalget kommer med et oplæg. Evt. med en mindre gruppe, som skal finde frem til en god 

indgang/struktur til at præsentere donerede data. Denne opgave. Ruben sørger for at indkalde til 

http://hovedskov.dyndns.dk/


møde. Arkivudvalget skal komme med et oplæg på næste bestyrelsesmøde, 8. oktober. Ud over at 

komme med forslag til indgang/struktur til at præsentere donerede data, må der gerne tages stilling 

til punkterne 9.3.2-9.3.4. 

Skal man absolut være logget på for at se kilder og digitaliserede data på vores hjemmeside? 

Donator bestemmer. Arne ændrer donationsblanketten. Henning kontakter dem, som vi allerede har 

fået donationer fra. 

Skal vi have en Amt - Herred - Sogn indgang? 

Ingen beslutning 

Skal vi kunne vise billeder af affotograferede kilder på hjemmesiden? 

Ingen beslutning 

Skal medlemmerne/registrerede brugere/alle kunne indtaste data til billederne, således at vi 

langsomt får billederne gjort søgbare (indexeret)? 

Ingen beslutning 

Område på hjemmesiden til medlemmernes kortere slægtshistorier 

Under Andet kan lægges ”Slægtshistorier”. Kathrine sender nogle eksempler til Henning. 

Lokalforeningsudvalget 

Status 

DIS-Danmark har afholdt kursus for lokalforeningens webmastere. Det var en succes. 

Det kommende arbejde 

4. september fællesmøde for lokalforeningerne. Der skal bl.a. tales om økonomi. 

Vedtægtsudvalget 

Poul har lavet et oplæg om, hvorvidt vi skal lave en fond til støtte forskning relateret til 

slægtsforskning. En nærmere drøftelse af forskningsfond udsættes til næste møde, hvor Poul kan 

orientere os nærmere om det. 

Knud indkalder til møde i vedtægtsudvalget ang. de vedtægtsændringsforslag han arbejder med i 

øjeblikket, uafhængigt af Pouls forslag til oprettelse af en forskningsfond. 

Amt-Herred-Sogn genoptryk 

Vi udskyder Amt-Herred-Sogn til første nummer af Slægt og Data i 2012. Så er der god tid til at 

færdiggøre Amt-Herred-Sogn. Det betyder desuden, at Amt-Herred-Sogn udkommer i Slægt&Datas 

jubilæumsår. 



Bemærk, at det tidligere er besluttet, at Amt-Herred-Sogn udelukkende sendes til de eksisterende 

DIS-Danmark medlemmer, dvs. at det ikke eftersendes til nye medlemmer. Henning og Kathrine 

forventer at være færdige før nytår. 

Kildeudvalget 

Status 

Morten har lavet en indtastningsskabelon. 

Det kommende arbejde 

Der skal laves en struktur til fremfinding. F.eks. er der et problem ved skifter, hvordan skal 

registreres/fremfindes, da godsejeren ofte havde gods i flere sogne. Formanden, Poul, indkalder til 

et møde i kildeudvalget inden næste bestyrelsesmøde, 8. oktober. 

Økonomi 

Status 

Kontingentindtægter er ca. 110.000 kr. over budget. 6.790 medlemmer skal have tilsendt blad næste 

gang. Formuen er fint fordelt i de forskellige banker. 

Som ny procedure for udbetalinger til lokalforeninger foreslås følgende (denne gang til 

vedtagelse): 

I januar får lokalforeninger udbetalt et acontobeløb, svarende til kontingentet fra nyindmeldte 

medlemmer forrige år. Når der er opkrævet kontingent til lokalforeningerne, får de udbetalte a conto 

et beløb svarende til 90 % af de opkrævede kontingenter. Når året er omme, laves en opgørelse. 

Differencer modregnes i næste års udbetaling. 

 


