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Generalforsamlingen var indkaldt i SLÆGT & DATA nr. 1, 1991 med følgende dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden Finn Andersen 

3. Regnskab v. kasseren Per Burchardi 

4. Budget og fastsættelse af kontingent for 1992 

5. Vedtægtsændringer 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 

7. Eventuelt. 

Finn Andersen bød velkommen og takkede Hans Jørgen Marker for at Dansk Data Arkiv havde stillet lokaler 

tilrådighed for os, og kort gennemgik dagens program: 

▪ Generalforsamling 

▪ Frokostpause 

▪ Præsentation af Dansk Data Arkiv ved Hans Jørgen Marker 

▪ Gennemgang af DIS-DK's kilderegister v. Hanne Marie Rud 

▪ Gennemgang af DIS-DK's indtastningsprogram til folketællinger ved Jørgen Papsøe 

 

Inden man tog fat på dagsordenen præsenterede formanden de bestyrelsesmedlemmer der var tilstede. 

Hanne Marie Rud, Torben Aastrup, Svend-Erik Christiansen, Arne Julin, Ole Jensen og Bent Rud fra 

skriftudvalget. 
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Valg af ordstyrer: 

Bestyrelsens forslag til ordstyrer var Knud Spangsø, Randers. 

Der var ingen andre forslag. 

Ordstyreren konstaterede at indvarslingen til generalforsamlingen overholdt foreningens vedtægter, men der 

manglede nogle bilag ved indvarslingen, de blev dog udsendt til de medlemmer der havde tilmeldt sig til 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsens beretning 

Formanden indledte beretningen med lidt statistik og oplyste at siden den sidste generalforsamling har været 

afholdt 4 bestyrelsesmøder og 8 medlemsmøder, hvoraf 6 er afholdt i København og 2 møder er afholdt i 

Jylland. Vi søger at leve op til at være en landsdækkende forening 

og derfor har vi også henlagt dette års generalforsamling her til Odense, at vi oven i købet kan byde på en 

præsentation af Dansk Data Arkiv ved Hans Jørgen Marker, der bredvilligt har givet os husly. Til statistikken 

hører også at vi i medlemsmæssig henseende har haft et godt år, idet vi gik ud af 1990 med et medlemstal 

på 372 og vi får stadigvæk flere tilmeldinger. 

Allerede ved sidste års generalforsamling lovede vi ændringer af vores vedtægter, hvoraf de væsentligste 

ting nok er det, at der ikke mere kræves medlemskab af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 

for at blive medlemaf DIS-Danmark og desuden at bestyrelsen konstituerer sig selv. Disse ændringer er et 

udtryk for at DIS-Danmark nu har trådt vores første barnesko og skal nu til at stå på egne ben, men 

forhåbentlig fortsat i et godt og positivt samarbejde med Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 

og andre lignende historiske foreninger. 

Her tænker vi i første række på Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger i Danmark, og jeg kan 

nævne, at jeg på foreningens vegne har modtaget en invitation til optagelse i Sammenslutningen, dog i det 

første år som passiv medlem, idet Sammenslutningens love skal ændres for at kunne optage 

landsdækkende foreninger som fuldt medlem. 

Vi har netop i denne uge i Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie vedtaget at indtræde som 

passivt medlem for et år - et år der skal bruges til at diskutere eventuelle strukturelle forandringer med 

henblik på et udvidet samarbejde indenfor de slægts- og personalhistoriske organisationer, og det er klart at 

DIS vil være en positiv deltager i disse diskussioner. 

Vi har gennem længere tid haft et samarbejde med BBS'er, nemlig MUG i København og RODNET i Århus, 

der begge har givet os plads på deres BBS, hvilket har medført, at vi har indmeldt DIS-Danmark som 

medlem i de pågældende BBS'er. 

Vi har også i år haft positive forbindelser til de nordiske DIS-organisationer, Jørgen Papsøe har 

repræsenteret DIS ved et symposium i Sverige i anledning af DIS-Sveriges 10-års jubilæum, og formanden 

for DIS-Norge har deltaget i flere af vore møder i København. Dette års nordiske symposium planlægges 

afholdt i Norge i dagene 25.-27. oktober, men endnu foreligger der ingen officiel indbydelse. 

Lige fra DIS-Danmarks start i 1987 har der været lagt stor vægt på, at foreningen skulle kunne rumme alle 

slægtsforskere med interesse for EDB, og vi har prioriteret de såkaldte begyndere højt, hvilket uden tvivl 

også afspejler sig i de resultater, som vi på dette tidspunkt 

kan fremvise. Resultaterne har primært karakter af redskaber, der er et vigtigt grundlag for DIS-Danmarks 

virksomhed nu og i fremtiden, hvoraf følger at der er tale om redskaber, som skal tilpasses nye behov. Disse 



redskaber har alle været omtalt i SLÆGT & DATA, men alligevel vil 

jeg nævne her: 

Slægt & Data - udkommer regelmæssig med 4 numre om året, Det er dels medlemsblad, dels et tidsskrift. 

Medlemsmøder - afholdes efterhånden regelmæssig med vekslende indhold, 4-6 aftenmøder i Københavns-

området og 2-3 dagmøder udenfor København. Den personlige kontakt er vigtig. 

Slægtsforskerregisteret - et EDB register over medlemmer af DIS-Danmark mes oplysninger om 

pågældendes EDB-anvendelse og desuden pågældendes slægtshistoriske interesseområder - en slægs 

"Hvem forsker hvad". 

Bulletin Board - er elektronisk informationscenter, hvor man via computer og telefonmodem kan udveksle 

information med andre slægtsforskere. Information i denne forbindelse er lige fra spørgsmål og svar til større 

data- og programfiler. 

Kilderegister - et register over slægtshistoriske kilder på EDB med oplysninger om indhold og 

benyttelsesmuligheder. Registeret er under udvikling og i første fase søges indeholdt oplysninger om 

folketællinger, men efter planen skal registeret dække alle mulige kildetyper. 

DIS-Info - er en tekstdatadase indeholdende diverse oplysninger om DIS-Danmark og desuden artikler o.l. 

fra gl. numre fra SLÆGT & DATA. 

Indtastningsprogram - et databaseprogram til indtastning af folketællinger er præsenteret ved et møde i 

København i april måned. Der var tale om en demoversion, men det så ud til at være temmelig færdig, og vi 

ser hen til en frigivelse, idet vi tror, at det vil være et nyttigt program 

for mange. Nogle resultater er skabt, men vi vil absolut ikke hævde, at der er tale om endelige resultater. 

Men medlemmernes hjælp er der nok ting som kan forbedres. Vi skal således opfordre medlemmerne til at 

bruge de nævnte redskaber, og lad os hore jeres mening herom. 

Det er karakteristisk for DIS-Danmark, at vi ikke er fortaler eller fortaler for konkrete EDB-maskiner eller 

EDBprogrammer. Den maskin- og programmeutrale rolle har vi hidtil anset som en styrke - det giver plads 

for alle - men i visse sammenhænge kan det måske også opfattes som en 

svaghed - især i forhold til de af vore medlemmer, der ikke selv ønsker at gå ind i en konkret vurdering af 

forskellige maskiner og programmer, men også her synes medlemskontakten af stor betydning. 

Filosofien bag en række af vore initiativer har været at formidle medlemmerne imellem - person til person 

eller dannelse af interessegrupper. Bl.a. i erkendelse af at mange af de emner,som vi beskæftiger os med 

nok kan behandles i større medlemsmøder, men ofte vil udbyttet være langt større, hvis diskussionen 

fortsatte i mindre grupper. Vi er da vidende om, at mange personlige kontakter er skabt, men vi vil opfordre 

til at der søges dannet mindre grupper om specielle emner - f.eks. som i Århus omkring registrering af 

folketællinger. Gruppedannelse kan naturligvis have adskillige andre mener som udgangspunkt, f.eks. et 

specielt slægtsforskningsprogram, et databaseprogram og meget andet. Der er selvfølgelig behov for de 

brede diskussioner på egentlige medlemsmøder. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

Regnskab: 



På grund af kassereren ikke kunne komme p.g.a. sit arbejde fremlagde Torben Aastrup regnskabet og 

kommenterede de enkelte punkter. 

Regnskabet med balance og revisorenes kommentarer kan ses på medfølgende bilag. 

Der fremkom et enkelt spørgsmål vedrørende revisorenes bemærkninger om underbillag. Hertil svarede 

Formanden at der engang var vedtaget at der kan udbetales rejsepenge svarende til 2.klasse med DSB, og 

hvis der anvendes anden transport der er dyrere, udbetales 

rejsegodtgørelsen mod kvitering på et udgiftbilag, derfor er der ingen billeter som dukomentation. 

Der blev også spurgt om medlemstallet for 1989 og 1990. Hertil svarede Ole Jensen at der i referatet for 

generalforsamlimgen i 1990 for året 1989 var medlemstallet 268 og nu for 1990 er medlemstallet på 372 

d.v.s. en stigning på 104 medlemmer. 

Budget og fastsættelse af kontingent for 1992 

Svend-Erik Christiansen fremlagde budgettet for 1992, og knyttede sine bemærkninger til budgettet, da 

kasseren ikke kunne komme p.g.a. sit arbejde. 

Budget og forslag til kontingent for 1992 kan ses på medfølgende bilag. 

Vedtægtsændringer: 

Da ikke alle deltagere havde haft de nye vedtægter til gennemlæsning blev holdt en 5 minutters læsepause. 

Ordstyreren foreslog at vi gennemgik hver § for sig og godkender for til sidst at godkende de samlede 

vedtægter. 

§§ 1, 2, 3 og 4 blev godkendt uden ændringer. For § 5 var der en større diskussion om hvilken måned der 

skulle holdes generalforsamling, fristen for indbetaling af kontingent, fristen for indkaldelse af forslag til 

generalforsamlingen, indførelse af indmeldelsesgegyr for at opnå 

stemmeret ved generalforsamlingen, udsendelse af SLÆGT & DATA til nye medlemmer der ikke står på den 

liste der afleveres til P&T. Til § 6 kom der ingen kommentarer, men for det sidste afsnit af § 7 var der også 

nogen diskussion om suppleanter eller forespørgelse til et medlem om at overtage en bestyrelsespost indtil 

førstkommende generalforsamling. 

Til §§ 8, 9 og 10 var der ingen yderligere ændringer til. 

De endelige godkendte vedtægter fremgår af medfølgende bilag. 

Indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer samt revisorsuppleant: 

Formanden oplyste at fra den nuværende bestyrelse sker der nogle ændringer da han ikke selv ønskede at 

fortsætte i bestyrelsen, og gav udtryk for det, at være udpeget formand fra Samfundetets side var noget 

udemokratisk, og heller ikke efter de nye vedtægter. Og oplyste videre at Jørgen Papsøe er udpeget til at 

repræsentere Samfundet i DISDanmarks bestyrelse. Fra den gamle bestyrelse ønskede Poul Steen ikke 

genvalg. 

Ordstyreren udbad sig forslag til valg. Der blev spurgt om hvem der fra den gamle bestyrelse som var til 

stede. Endnu engang præsenterede medlemmerne af bestyrelsen sig. 

Herefter blev der foreslået genvalg til Arne Julin samt nyvalg til Elsebeth Peiking og Bent Rud. Der indkom 

ikke andre forslag. 



Formanden oplyste at den ene af vore revisorer ikke ønskede at fortsætte skal der vælges en ny og foreslog 

Jette Stoltenberg som revisor og Birgit Larsen igen som revisorsuppleant. 

Eventuelt: 

Tiden var nu så fremskredet at der ikke var interesse for yderligere bemærkninger. 

Formanden sluttede generalforsamlingen med at sige at med de vedtægter vi nu har fået er der indført en 

demokratisering i DIS-Danmark så vi ikke mere er afhængige af Samfundet for dansk genealogi og 

Personalhistoie, vi har jo i de år der er gået bevist at vi er levedygtige. 

Ordstyreren takkede for en god generalforsamling. 

 


