
Vertikalt eller horisontalt, lodret eller 
vandret. Synsvinklen har i den grad 
været aktuel i den beretningsperiode, 
der skal behandles i det følgende. Og 
det endda i flere forskellige sammen-
hænge.

Lokale foreninger eller afdelinger
Inden for vores egne rammer har 
spørgsmålet om det horisontale og 
vertikale været et næsten permanent 
tema i drøftelserne om dannelsen af 
lokalforeninger: Skulle foreningen 
fortsat bestå af én og kun én centralt 

placeret bestyrelse, hvori alle tråde i 
alle foreningsforhold samledes, eller 
skulle man i højere grad satse på det 
brede, horisontale snit med stor grad 
af bred medbestemmelse gennem en 
vifte af lokale afdelinger. Rent princi-
pielt har såvel den siddende som den 
på forrige generalforsamling valgte 
bestyrelse længe meldt klart ud, at ve-
jen frem pegede mod dannelse af et 
bredt netværk af lokalforeninger. Men 
ingen i bestyrelsen havde formodent-
lig forestillet sig, hvor vanskeligt det 
rent faktisk ville blive at finde den helt 

rigtige vej frem. Der var forslag frem-
me om at skele til, hvorledes man 
havde grebet sagen an i Norge og Sve-
rige. Men de to landes meget anderle-
des geografi giver helt andre konditio-
ner og udfordringer i den lokale for-
eningsdannelse. Samtidig er forenings-
strukturen meget forskellig i de for-
skellige områder af Danmark, så en 
ensartet løsning for hele landet ikke 
dækker behovet for regionalisering af 
DIS-Danmark.

Helt centralt i vores drøftelser har 
stået overvejelserne over, hvor meget 
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DAgSOrDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det 

forløbne år
 3. Kassereren aflægger det reviderede 

regnskab til godkendelse og bestyrelsen 
orienterer om det løbende budget 

 4. Behandling af indkomne forslag.  
Bestyrelsen fremlægger forslag til 
vedtægtsændringer, se foregående side

 5. Fremlæggelse af budget for det 
kommende kalenderår, herunder 
fastlæggelse af kontingentet for det 
kommende år

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen + 2 
suppleanter

 Bestyrelsesmedlemmer
   Arne Christiansen (Modtager genvalg)
   Ole Degn (Modtager genvalg)
   Kathrine Tobiasen (Modtager genvalg)
 7. Suppleringsvalg for 2 år 
 8. Suppleringsvalg for 1 år 
 9. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
 Revisorer
   Svend Erik Christiansen (Modtager 

genvalg)
   Ole H. Jensen (Modtager genvalg)
 Revisorsuppleant
   Knud Spangsøe (Modtager genvalg)
10. Eventuelt.

Indkaldelse til

DIS-Danmarks
generalforsamling
2008
Lørdag d. 5. april 2008 kl. 14.30

Stadsarkivet i Odense,
Klosterbakken 2, 
5000 Odense C.

Kørselsvejledning på dette link
http://www.odense.dk/Topmenu/ByMiljø/
Stadsarkivet/Hvor%20bor%20vi.aspx

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødven-
dig. 

Vedrørende mulighed for spadseretur i H.C. Ander-
sens fodspor, se andet sted i bladet.
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”central styring”, der skulle udøves: 
Skulle den centrale organisation god-
kende vedtægter, skulle der afleveres 
regnskaber etc.? Mindst lige så vigtigt 
har drøftelserne om medlemskab væ-
ret: Skulle der være krav om medlem-
skab af DIS-Danmark for at tillade 
medlemskab af en lokal forening eller 
skulle der ikke? 

Bestyrelsen har haft forskellige ud-
kast til vedtægtsændringer under de-
bat på flere bestyrelsesmøder. Vi er 
endt med en helt simpel model, der de 
facto stiller de enkelte lokalforeninger 
helt frit. Derved sikres i videst muligt 
omfang, at de lokale foreningsdannel-
ser kan opnå tilskud fra kommunalt 
hold. Det bliver spændende at se, 
hvorledes generalforsamlingen vil for-
holde sig til forslaget, som er optrykt 
andets steds i dette nummer af 
Slægt&Data. Under alle omstændig-
heder håber bestyrelsen at der vil blive 
taget endnu flere lokale initiativer. 
Det må være den rigtige vej frem at 
sikre den nære forankring.

Sammenslutning på landsplan
Det vertikale og horisontale har også 
været i spil i relation til drøftelser om 
DIS-Danmarks forhold til de to andre 
landsdækkende sammenslutninger, 
Sammenslutningen af Slægtshistoriske 
foreninger og Samfundet for dansk 
genealogi og personalhistorie. Skal vi 
fastholde den vertikale model hvor vi 
med lodrette snit deler landets slægts-
forskningsinteresserede eller skal vi 
tænke bredt, tværgående og fælles 
med fremadrettet samarbejde. Besty-
relsen har drøftet spørgsmålet ved 
flere lejligheder, senest ved en besty-
relsesweekend i januar måned. For os 
er der ingen tvivl om, at det ikke giver 
mening at dele slægtsforskerne op i to 
grupper: Én med computere og én 
uden computere. Den logiske og rigti-
ge konsekvens er og skal være samar-
bejde, et samarbejde som meget vel på 
sigt kan betyde fusion og derved ned-
læggelse af DIS-Danmark som selv-
stændig forening. Det er vigtigt, at al-
lerede generalforsamlingen i 2008 går 
aktivt ind i disse overvejelser.

Med henblik på konkretisering af 
samarbejdet har bestyrelsen inviteret 

de to andre landsdækkende forenin-
gers bestyrelser til at deltage i et møde 
i løbet af foråret. Det vil forhåbentlig 
blive muligt at omsætte en masse 
energi til konkret samarbejde ved den 
lejlighed.

Forholdet til medlemmerne
Det vertikale og horisontale bør også 
tages frem, når man drøfter forholdet 
mellem bestyrelsen og medlemmerne. 
Bestyrelsens rolle og samspil med 
medlemmerne har været fremme i 
mange debatter,  tråde i forum og ud-
vekslinger af synspunkter ved med-
lemsmøder.  Tonearten har langt fra 
altid været munter, og det har næppe 
været muligt at binde alle sløjfer på en 
pæn og for alle tilfredsstillende måde.

Allerførst er det vigtigt at slå fast, at 
debatterne i bestyrelsens øjne har væ-
ret særdeles nyttige og positive. Og 
selvom der jo langt fra har været tale 
om revolutionære stemninger, har der 
på markant vis været stillet spørgsmål 
ved bestyrelsens reelle fodfæste i med-
lemsskaren. Selvfølgelig har bestyrel-
sen gjort sig mange tanker om, hvorfor 
og hvordan. Ét entydigt svar findes gi-
vetvis ikke. 

Der er imidlertid næppe tvivl om, at 
bestyrelsen i dag står i spidsen for en 
overordentlig velkvalificeret med-
lemsskare, der for længst har styr på 
teknologiens mange nuancer. Det ly-
der måske lidt dumt - men denne ned-
brudte autoritet åbner for bare pletter 
rundt i hjørnerne. Helt uden betyd-
ning er det heller ikke, at vi ganske 
enkelt er mange flere medlemmer nu 
end for bare 5 år siden. Det givet rent 
logisk flere nuancer og synspunkter. 
Den berømte gyldne middelvej er sta-
dig god - men blot blevet vanskeligere 
at finde frem til.

Paradoksalt nok vil udviklingen 
mod flere og flere lokale afdelinger/
foreninger givetvis gøre det endnu 
vanskeligere at navigere. Lokale ild-
sjæle vil med rette føle mere for lokale 
initiativer end centralt afstukne pro-
jekter: Utilfredsheden lurer måske 
lige om hjørnet. I de kommende år vil 
vi formodentlig opleve, at det blive 
mere og mere komplekst at navigere 
for DIS-Danmark. Først den dag hvor 

alle dele af landet er dækket af lokale 
afdelinger, vil der effektivt kunne bli-
ve taget skridt til at føre det landsdæk-
kende organ til alene at være et koor-
dinerende organ ja  og det da kun, så-
fremt det er den vej, man ønsker at 
udviklingen skal gå.

Bestyrelsen har som en konsekvens 
af drøftelserne om indflydelse, åben-
hed mm. forsøgt tiltag, der forhåbent-
lig gerne på sigt skulle sikre mere 
åbenhed og synlighed. Seneste tiltag 
er en bestyrelsesblog på hjemmesiden. 
Vi håber mange har været opmærk-
som på den nye del af hjemmesiden. 
Det bliver spændende at høre kom-
mentarer på hjemmesiden.

Som noget meget centralt iværksat-
tes i beretningsåret en medlemsunder-
søgelse. Undersøgelsen blev søsat ef-
ter meget nøje overvejelser og omhyg-
gelig kontrol af hvert enkelt spørgs-
mål. I skrivende stund arbejdes med 
analyserne af de indkomne svar. Der 
indkom i øvrigt i alt  1732 svar, heraf 
under 50 fra deltagere der ikke er 
medlem – endnu, hvilket vi tillader os 
at kalde en succes.

Undervisning og foredrag
For nogle år siden var undervisnings- 
og foredragsvirksomheden gået næ-
sten i stå. For at komme i gang igen 
ansatte foreningen en undervisnings-
koordinator med ansvaret for denne 
vigtige del af vores formidlingsvirk-
somhed. Ansættelsen bar øjeblikkelig 
frugt og det myldrede frem med ar-
rangementer i den østlige del af lan-
det. Desværre er det endnu ikke lyk-
kedes at finde en person, der med 
samme ildhu kunne sparke liv i tinge-
ne i Vestdanmark. Bestyrelsen foreta-
ger løbende evaluering af tilmeldin-
gerne til de enkelte arrangementer og 
forsøger hele tiden at finde frem til 
emner, der i særlig grad har medlem-
mernes interesse.

Bestyrelsen har i øvrigt taget initia-
tiv til en noget anderledes organise-
ring af undervisningen – bl.a. for at 
fremme en større aktivitet i først og 
fremmest Jylland. Her er der nok ikke 
brug for nye lokalforeninger under 
DIS-Danmark i et i forvejen velorga-
niseret foreningslandskab, men snare-
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re et koordinerende samarbejde med 
de eksisterende foreninger. 

Hjemmesiden
Hjemmesiden er en særdeles vigtig del 
af vores virksomhed. Vi er Hanne Ma-
rie Rud stor tak skyldig for hendes 
kæmpe arbejde med at holde fat i alle 
trådene omkring vores hjemmeside. 
Der er pt. knyttet ikke mindre end 7 
frivillige personer til at udføre en ræk-
ke opgaver med opdateringer etc. Stor 
tak til dem også. 

Der er iværksat et større arbejde 
med henblik på omlægning af hjem-
mesiden til et CMS-system. Det er en 
stor indsats, der primært kan plejes 
når alle familiemæssige pligter med 
mad, opvask etc er klaret. Der har væ-
ret drøftet forskellige aspekter i om-
lægningen, og alle er meget spændte 
på, hvad resultatet bliver. Vi har netop 
knyttet det tidligere bestyrelsesmed-
lem Flemming Maiborg til projektet. 
Det er meningen at han skal være tov-
holder (projektleder), og han kan der-
ved blive en tiltrængt aflastning for 
Hanne i arbejdet.

At vores hjemmeside er vigtig frem-
går af besøgstallene: Ca. 7500 pr dag!!

Medlemstallet
Antallet af medlemmer er fortsat sti-
gende. Der har ganske vist været en vis 
stagnation i begyndelsen af beret-
ningsåret. Men nu stiger antallet af 
nye medlemmer igen markant. Ved 
slutningen af sidste beretningsperiode 
havde vi ca. 4600 medlemmer. I skri-
vende stund er tallet 5000:  ikke helt 
ringe endda!

Bestyrelsesmøder
Odense er blevet det faste mødested 
for bestyrelsen. I år har der været holdt 
i alt 4 bestyrelsesmøder suppleret med 
den traditionelle bestyrelsesweekend, 
hvor der som altid er mulighed for at 
drøfte mere principielle spørgsmål. 
Igennem hele året har vores supplean-
ter været inddraget i arbejdet som 
”næsten helt ordinære” bestyrelses-
medlemmer. De deltager i alle møder 
og løser hver deres specielle opgaver. 
Det giver en stor ekstra kraft til besty-
relsens arbejde, at der er fire ekstra 

hænder til at løfte, ganske særligt fordi 
2 bestyrelsesmedlemmer besluttede at 
forlade opgaven i begyndelsen af for-
eningsåret. Der var desværre tale om 
to overordentlig flittige medlemmer, 
derfor har nogle opgaver lidt under 
den manglende arbejdskraft.

Det nordiske og det nordtyske 
samarbejde
Bestyrelsen er i gang med at sondere 
terrænet med henblik på at udvide 
samarbejdet med Nordtyskland, som 
mange danske slægtsforskere har for-
bindelse til. Det er et vanskeligt om-
råde at søge i, men forbindelserne er 
lige så tætte som til Norge og Sverige.

Bestyrelsen har desuden i flere år 
deltaget aktivt i det nordiske samar-
bejde og har sidst haft en stand på de 
svenske slægtsforskerdage i Halmstad. 
Det er nødvendigt at sende en lidt 
større delegation, da spørgelysten hos 
gæsterne er stor. En stor delegation er 
ensbetydende med store udgifter. Be-
styrelsen overvejer løbende om det 
fortsat er rimeligt at bruge så mange 
medlemskroner til denne aktivitet.

DIS-Træf
DIS-Træf ordningen har efterhånden 
en del år på bagen. Det er blevet en 
velfungerende størrelse, der lige nu 
rummer ca. 1,4 millioner poster.

DIS-Arkiv
Efter mange og lange overvejelser er 
det nu endeligt lykkedes at fastlægge 
regler for DIS-Arkiv, der skal gøre det 
muligt for vores medlemmer at testa-
mentere digitalt materiale i DIS-Ar-
kiv, således at det sikres for eftertiden. 
Ordningen beskrives i dette nummer 
af Slægt&Data

Slægt&Data
Bladet er som vanligt udkommet med 
4 numre. Indholdsmæssigt har udvik-
lingen mod flere artikler med ”rent 
slægtsforskningsmæssigt” indhold ta-
get yderligere fart. Det er dejligt for 
redaktørerne, at der kommer så man-
ge positive tilkendegivelser om bladet. 
Redaktionen bestræber sig på et bredt 
og varieret indhold. Og der er altid 
brug for nye bidrag.

Redaktionen har valgt at samle så-
vel trykning som teknisk redigering og 
opsætning i Grafisk Data Center i 
Odense. Det har betydet mere ratio-
nelle arbejdsgange omkring bladpro-
duktionen.

Kildeindtastningerne
Det lille barn er slet ikke noget barn 
længere og slet, slet ikke lille mere. 
Det er imponerende at være vidne til 
den flid og omhu, der lægges for dagen 
af de mange kildeindtastere. Bestyrel-
sen vil gerne rette en kæmpe stor tak 
til alle, der yder et bidrag. Arbejdet 
fortsætter, den store opgave ud over 
færdiggørelsen af folketællingerne er 
kirkebøgerne, og det bliver spænden-
de at se, hvilket produkt DDAs arbej-
de med ny software til kildeindtast-
ning giver os at arbejde med.

Fremtiden
Det er velset, at bestyrelsen i forbin-
delse med beretningen ifører sig den 
visionære optik i et sæt af tanker og 
ideer om, hvordan udviklingen bør 
forløbe i de nærmeste år. Forhåbentlig 
vil rigtig mange møde frem på gene-
ralforsamlingen ikke bare for at tage 
stilling til bestyrelsens ideer og tanker, 
men så sandelig også for selv at sætte 
ideer og tanker på dagsordenen i de 
kommende år. I bestyrelsen mener vi, 
at det bl.a. er vigtigt at gøre sig overve-
jelser om følgende forhold:

Samarbejde med de andre 
landsorganisationer

Samarbejde med de nordiske DIS-
foreninger

Samarbejde med Nordtyskland
Vores nye hjemmesidestruktur
Indsatsen omkring DISWiki
……
listen er åben for nye indspark

Hverken vertikale eller horisontale 
tilgange kan ændre ved, at det herefter 
bliver bestyrelsens opgave at omsætte 
det til konkrete initiativer af så bred 
interesse som muligt. Det gør vi i sand-
hed også gerne, blot vi ved, at det er i 
overensstemmelse med medlemmer-
nes ønsker.
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