


Dagens program 

11.00 Rundvisning på akademiet Varighed ca. 1 time 

12.00 Let anretning  

13.00 Generalforsamling  

Der vil blive en kaffepause ca. midt i generalforsamlingen. 

 

Dagsorden for generalforsamlingen 

I henhold til DIS-Danmarks vedtægter  

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5.a. Fremlæggelse af budget for det kommende år. 

5.b. Fastlæggelse af kontingentet for det kommende år 

6.a. Ved vakance 

a. valg af bestyrelsesmedlem/-er for 1 år 

b. valg af bestyrelsesmedlem/-er for 2 år 

6.b Ordinære valg 

a. valg af 3 medlemmer for 3 år 

b. valg af suppleanter for 1 år 

7.a Valg af 2 interne revisorer for 1 år 

7.b.Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 

8. Eventuelt 
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Medlem nr. 7.000
DIS-Danmark rundede en milepæl, da vi i oktober 2011 
havde den fornøjelse at byde medlem nr. 7.000 velkom-
men i foreningen. Kun 11 måneder tidligere var det med-
lem nr. 6.000, vi sagde goddag til.

DIS-Danmark er suverænt Danmarks største slægtsfor-
skerforening.

HFH
Publikationen “Hvem Forsker Hvad” udkom for sidste 
gang i 2010. Foreningerne bag det årlige opslagsværk, 
dvs. Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, 
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger samt 
DIS-Danmark, kunne ikke blive enige om et projekt, de 
kunne anvende den resterende formue på ca. 150.000 
kr. på. Man besluttede derfor at nedlægge samarbejdet 
omkring publikationen og dele formuen i tre lige store 
dele. Dette forhindrer dog ikke de tre foreninger i også 
fremover at samarbejde om projekter til gavn for alle dan-
ske og udenlandske slægtsforskere.

Politiets registerblade
Projektet har også i 2011 været en kæmpe succes. 300 
flittige indtastere har siden projektets start indtastet føl-
gende :

Hovedpersoner: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.284.825
Ægtefæller: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92.369
Børn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58.131
Adresser: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  897.491
Stillinger:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.105.484
Øvrige informationer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  394.119

Det må siges at være en enestående præstation. Bru-
gerne har da også taget meget godt imod projektet; der 
er ofte over 1.500 brugere på hjemmesiden, hvilket Kø-
benhavns Kommune har bemærket. Kulturborgmester Pia 
Allerslev meddelte på et seminar på Københavns Rådhus 
i efteråret, at kommunen har bevilget 50.000,00 kr. til 
indkøb af de affotograferinger af dødebladene, der ikke 
var med i første omgang. Disse vil nu blive tilgængelige 
på linje med de almindelige registerblade.

CPR-Projekt 3
Ca. 50 medlemmer arbejder fortsat på højtryk for at loka-
lisere cpr-numre i kirkebøgerne, så de i en lind strøm kan 
lægges ud på Arkivalieronline.

Projektet startede helt tilbage i forsommeren 2010, og 

med de nyere kirkebøger frem til 1960 – for dødsfald 1969 
– forventes det afsluttet sommeren 2012.

En meget stor tak til alle, der har bidraget. Uden jeres 
arbejde ville vi ikke have haft kirkebøgerne på Arkivalieron-
line i det omfang, vi faktisk har i dag.

Arkivalieronline
Udover kirkebøger og folketællinger har Statens Arkiver 
lagt en lang række andre arkivalier ud på Arkivalieronline 
i efteråret 2011.

Det drejer sig i første omgang om brandforsikringer, Kø-
benhavns Overpræsidiums journaler, borgerlige ægte-
skabsprotokoller og en lang række sjællandske skiftearki-
valier.

Det hænger sammen med sammenlægningen af Lands-
arkivet og Rigsarkivet i København. Allerede i foråret 2011 
blev DIS-Danmark inviteret til et møde i Statens Arkiver, 
hvor vi drøftede en prioriteringsliste. Vi kan konstatere, at 
der er blevet lyttet til vores gode råd.

På længere sigt vil også andre arkivalier fra andre lands-
dele blive lagt ud på Arkivalieronline.

En gruppe DIS-Medlemmer hjælper Statens Arkiver med 
at kvalitetstjekke ny-digitaliseringer i dette projekt.

En meget stor tak til alle, der har bidraget med et stort 
frivillige arbejde.

Nordisk Samarbejde
I marts 2011 deltog Ruben Højmark i konferencen “Inter-
nationalt samarbete om digitala arkiv” i Oslo.

Her diskuterede man spændende emner som “Digitali-
seringens betydning for bevaring av arkivinformation”, 
“Utvikling af en nordisk migrationsportal”, “Digital delak-
tighed i arkiven” og “Digitalisering och förvaring av digitale 
bildfiler” – for blot at nævne nogle enkelte ting.

Konferencen gav et godt billede af, hvad der p.t. rører 
sig i de nordiske lande, suppleret med franske og engel-
ske tiltag.

I august deltog Ruben Højmark og Susanne B. Fuglsang 
som observatører i “De svenske Slægtsforskerdage” i 
Norrköbing.

DIS-Danmark deltager med stand sammen med DIS-
Norge og Föreningen DIS, Sverige, i slægtsforskerdagene 
i 2012 i Gävle.

Internationalt Samarbejde
Interessen for slægtsforskning i Tyskland er stærkt sti-
gende. I årets løb har vi haft kontakt til vores søsterfor-
ening, Verein für Computergenealogie (Compgen), angå-

Foreningsåret 2011 i DIS-Danmark
Bestyrelsens beretning
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ende artikler i Slægt & Data samt om mulighed for opbe-
varing af medlemmernes slægtsforskning, et emne som 
Compgen har samme tanker om som DIS-Danmark.

Slægt & Data
Medlemsbladet Slægt & Data startede året med at skifte 
ham. Foreningens nye hjemmeside havde allerede været i 
luften et halvt år, med nyt logo, nye farver og et navn, der 
var lånt fra bladet, og ved nytårstide var det på tide, at 
også vores trykte informationskilde fulgte op på den nye 
stil. Hjemmesidens “hoved” kunne ikke uden videre over-
føres til forsiden, men det kunne det flot slyngede S i tit-
len. Ved samme lejlighed fik også layoutet af indholdet i 
bladet en opdatering.

Ellers er bladet udkommet planmæssigt med 4 numre 
på 32 sider, med den sædvanlige blanding af artikler med 
nyheder og tips om programmer og internettet og mere 
traditionelt slægtsforskerstof. Med årets sidste nummer 
fulgte en julegave til medlemmerne: det nyeste nummer af 
Personalhistorisk Tidsskrift, som udgives af den forening, 
DIS-Danmark i sin tid udsprang af, nemlig Samfundet for 
dansk genealogi og Personalhistorie.

Hjemmesideudvalget
Generalforsamlingen i 2011 stillede 200.000 kr. til rådig-
hed for Hjemmesideudvalget til forbedring af foreningens 
nye hjemmeside.

Med baggrund i dette definerede udvalget en række øn-
sker til firmaet, som designer hjemmesiden. Disse ønsker 
bundede i ønsker fra både medlemmerne og udvalget. 
Medlemmernes ønsker gik typisk på mere brugervenlig-
hed, mens ønskerne fra udvalget i stor udstrækning var 
teknisk begrundede. Derfor er mange arbejder sat i gang; 
en del er gjort færdigt, men meget mangler stadig. Blandt 
projekterne kan nævnes DIS-Wiki, som der er blæst nyt liv 
i, og flytning af ting fra den gamle hjemmeside. Her kan alt 
dog ikke umiddelbart flyttes, fordi Windows-miljøet ikke 
taler så godt sammen med den nye hjemmesides Linux/
Unix/Apache-miljø.

Besøgstallet på hjemmesiden ligger omkring 3.200 be-
søgende pr. dag; den 19. januar 2012 havde vi et forelø-
bigt maksimum på 3.868 besøgende, og det laveste be-
søgstal havde vi den 24. december 2011, hvor der kun var 
1.462 besøgende.

Fremtidsplanerne omfatter flere spændende ting. Der 
forhandles om overtagelse af billedsiden www.ukendtebil-
leder.dk, men her er endnu ikke truffet beslutning om en 
fornuftig løsning for opbygning af funktionaliteten. Der er 
udviklet et program, der henter billeder fra AO og viser 
dem på DIS-Danmarks server, således at det er muligt via 
programmellet at indtaste oplysninger fra f.eks. skifter og 
folketællinger online til en database på serveren. Dette 
kræver en helt klar aftale med AO om brug af deres bille-
der. Endelig arbejdes der med at modtage datafiler og 
hjemmesider fra medlemmer, som det har været tilfældet 

med Aurelia Clemons og Kurt Kermits materiale. På denne 
front arbejdes der med at samle alt på en server, således 
at det eneste, disse løsninger koster foreningen, er do-
mænenavnene.

Udvalget ønsker, at der i 2012 afsættes 200.000 kr. til 
fortsat udvikling af hjemmesiden, og takker for en stor 
indsats af mange medhjælpere ved siden, fra webmaster 
til moderatorer på DIS-Forum.

DIS-Forum
Foreningens forum er fortsat hjemmesidens største aktiv; 
i de 18 måneder, der er gået siden det nye forum lagde 
ud, er der blevet postet op imod 15.000 indlæg med 
spørgsmål og svar på alt mellem himmel og jord inden for 
slægtsforskergebetet. Det er ingen overdrivelse at kalde 
det Danmarks suverænt bedste sted at søge hjælp, uan-
set om det drejer sig om en sporløst forsvunden ane, en 
tilsyneladende ulæselig indførsel i en kirkebog anno 
1640 eller problemer med at finde oplysninger om en fød-
sel på Den kgl. Fødselsanstalt.

Forskellige uhensigtsmæssigheder i det nye forum er 
gradvist blevet rettet. Størst begejstring vakte nok beslut-
ningen om at gøre det muligt at gemme ens koder, så man 
ikke hver gang skulle starte med at logge sig på.

Der findes stadig en gruppe med titlen “Om nyt forum”, 
men symptomatisk nok er den efterhånden en af de mindst 
brugte.

DIS-Wiki
Efter at have levet en hengemt tilværelse er DIS-Wiki ble-
vet reetableret i slutningen af 2011. Ny redaktør er Inger 
Buchard i samarbejde med webmaster Arne Feldborg.

De oprindelige artikler er blevet gennemgået, kategori-
strukturen er revideret og antallet af leksikonopslag udvi-
det til p.t. ca. 650. I udvidelsen indgår materiale fra link-
samlingen under “rodekassen” Andet i menuoversigten 
på www.slaegtogdata.dk. Integrationen af linksamlingen i 
DIS-Wiki har medført en del nye opslag, mens andre af de 
stadig aktive links er tilføjet eksisterende opslag. Des-
uden er centrale diskussionsemner i DIS-Forum forsøgt 
formuleret som et opslag i DIS-Wiki, ligesom relevante ar-
tikler i Slægt og Data er omarbejdet til leksikonformat og 
udstyret med links og litteraturhenvisninger.
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DIS-Wiki lever af brugernes indsats og kræver stadig 
opdatering, fornyelse og kritisk revidering. Især IT-baseret 
slægtsforskning er udsat for hurtige forandringer. Bruger-
ne opfordres derfor til at give deres besyv med, f. eks. at 
gå i gang med at skrive tekster om de ønskede emner på 
velkomstsiden. Det eneste krav, der stilles, er, at ophavs-
retten respekteres.

Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet er startet op igen med Gitte Christensen 
som nyhedsredaktør.

Nyhedsbrevet vil udkomme 4-8 gange om året, fortrins-
vis i de måneder, hvor Slægt og Data ikke udkommer. Får 
du kendskab til nyheder, det ville være relevant at formidle 
til foreningens medlemmer, så send en mail til nyhedsre-
daktøren på adressen christensen@dis-danmark.dk.

DIS-Træf
Antallet af medlemmer, der indsender en gedcom-fil til 
DIS-Træf, er stadig stigende. Der er pt. ca. 460 medlem-
mer, der har indsendt bidrag, så der nu er ca. 3,7 millio-
ner poster i DIS-Træf-databasen.

Strategiudvalget
Udvalget har i 2011 afholdt 5 medlemsmøder rundt om i 
landet: Haderslev, Randers, Brønderslev, Haslev og Mors.

På medlemsmøderne, hvor vi mødes i øjenhøjde, disku-
terer vi foreningen nu og i fremtiden. Det er meget givende 
for bestyrelsen med disse medlemsmøder, hvor vi får gode 
input til det videre foreningsarbejde direkte fra medlem-
merne.

Udvalget har i årets løb tilrettet foreningens strate-
giplan, der kan ses på vores hjemmeside under Forenin-
gen – Udvalg – Strategiudvalg.

Lokalforeningsudvalget
En ny DIS-Lokalforening, nemlig DIS-Sokkelund Herred 
blev en realitet i 2011. Velkommen til jer.

Lokalforeningsudvalget har afholdt 2 webmasterkurser 
for vores lokalforeninger. Begge var fyldt godt op med kur-
sister, der lærte endnu mere nyt, så de kan passe deres 

egne hjemmesider på www.slaegtogdata.dk. De fleste af 
vores lokalforeninger har valgt at have deres hjemmesider 
hos os. Der kan tilknyttes online indmeldelse og årlig kon-
tingentopkrævning, et tilbud til alle vores lokalforeninger.

Det årlige fællesmøde med lokalforeningerne blev af-
holdt i september med repræsentanter fra 7 af vores 8 
lokalforeninger samt en eksisterende slægtshistorisk for-
ening, der overvejer at blive en lokalforening i DIS-Dan-
mark. Også vores kasserer Knud Haaning deltog og gav de 
fremmødte en orientering om arbejdsgangen ved lokalfor-
eningsindmeldelser.

Vedtægtsudvalget
Vedtægtsudvalget har gennemgået foreningens vedtæg-
ter med henblik på en oprydning og præcisering af flere 
punkter. På et udvalgsmøde i Tønder har det udarbejdet 
et forslag til vedtægtsændringer, som bestyrelsen efter-
følgende, med små justeringer, har godkendt. Forslaget til 
vedtægtsændringer bliver fremlagt på dette års general-
forsamling.

Kildeudvalget
I 2011 har vi i DIS-Danmark opprioriteret udviklingen af 
Kildeprojektet med henblik på indeksering af arkivalier. 
Efter flere møder med Statens Arkiver besluttede vi at 
starte med godsskifter, der dækker perioden fra starten 
af 1700 tallet til 1850, altså en periode hvor skifteproto-
kollerne på bedste vis supplerer de ofte mangelfulde op-
lysninger i folketællinger og kirkebøger.

Der blev fra starten sat høje mål for DIS-Danmarks Kil-
deportal på internettet. Indtastningen vil foregå online, 
direkte fra et billede af den originale protokolside. Ved 
navnesøgning i de registrerede data får man samtidig mu-
lighed for at vise de pågældende protokolsider for at kun-
ne læse den fulde tekst.

Med oplægningen af flere typer skifteprotokoller på AO 
i slutningen af 2011 blev der åbnet mulighed for allerede 
i projektets opstartsfase at inddrage alle typer af skifter i 
Kildeportalen.

Kildeprojektet er ved årsskiftet i testfasen, hvor vi sam-
men med nogle få erfarne indtastere, optimerer Kildepor-
talen. Når vi meget snart introducerer Kildeportalen, vil vi 
opfordre rigtig mange slægtsforskere til at melde sig som 
frivillige medhjælpere på Kildeprojektet, således at vi hur-
tigt kan få opbygget et nyttigt og værdifuldt værktøj til 
slægtsforskning i Danmark.

Det er enestående, at vi som forening har mulighed for 
at opbygge en gratis portal med et omfangsrigt og vigtigt 
kildemateriale til gavn for slægtsforskere, der søger deres 
rødder i Danmark.

En stor tak til Statens Arkiver for deres imødekommen-
hed og lydhørhed for vores ønsker i forbindelse med reali-
seringen af DIS-Danmarks Kildeprojekt.

På bestyrelsens vegne
Susanne B. Fuglsang, formand.



Budget 2012-2013
 

 INDTÆGTER  Budget  Revideret Budget  Budget 
2012 2012 2013

Kontingenter 1.300.000,00              1.500.000,00                 1.600.000,00              

Biblioteksstyrelsen 40.000,00                    40.000,00                       40.000,00                   

Renteindtægter 5.000,00                      10.000,00                       10.000,00                   

Salg af varer 30.000,00                    30.000,00                       30.000,00                   

Indtægter i alt 1.375.000,00      1.580.000,00        1.680.000,00     

UDGIFTER

Medlemsblad 500.000,00              500.000,00                500.000,00              

Ekspedition 100.000,00              120.000,00                120.000,00              

Hjemmesiden 125.000,00              225.000,00                175.000,00              

Generalforsamlingen 40.000,00                40.000,00                   60.000,00                

Bestyrelsen 100.000,00              120.000,00                120.000,00              

Hjemmesideudvalget 15.000,00                20.000,00                   20.000,00                

Kildeudvalget 150.000,00              150.000,00                50.000,00                

Lokalforeningsudvalget 80.000,00                120.000,00                130.000,00              

Strategiudvalget 50.000,00                50.000,00                   50.000,00                

Vedtægtsudvalget 5.000,00                     5.000,00                  

Eksternt samarbejde 60.000,00                85.000,00                   60.000,00                

Sogn-Herred-Amt bogen 100.000,00                

Amt-Herred-sogn portalen 20.000,00                20.000,00                   

Nye Projekter 100.000,00              100.000,00                150.000,00              

Markedsføringsudvalget 50.000,00                   60.000,00                

DIS-ARKIV 10.000,00                   10.000,00                

Regnskab & Revision 35.000,00                70.000,00                   70.000,00                

Administration 10.000,00                -                               

Gebyrer/m.m. 70.000,00                70.000,00                   70.000,00                

Tab 5.000,00                   -                               

UDGIFTER i alt 1.460.000,00      1.855.000,00        1.650.000,00     

Årets resultat -85.000,00          -275.000,00          30.000,00           



[Skriv tekst] 

 

 

 

 

 

 

Kom godt hjem 


