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Bestyrelsesmøde, Danske Slægtsforskere 

Lørdag den 21. november 2020 kl. 13 via Teams 

Tilstede: Kirsten Sanders, Per Andersen, Jesper Skov, Kurt Pajbjerg, Niels Aage Bach, Hans Mølgaard, 

Kathrine Tobiassen, Anton Blaabjerg, Yvonne Christiansen, Bodil Grove Christensen. 

Fraværende: Michael Dupont, Billy Skiøtt Sørensen 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Bestyrelsens sammensætning 

a. Lone er udtrådt 

b. Fra Rådet er Ivan er udtrådt. I stedet er indtrådt Kurt Pajbjerg 

Tak til Lone og Ivan for deres bidrag til at styrke bestyrelsens arbejde, og velkommen til Kurt 

Pajbjerg. 

3. Økonomisk status 

a. Økonomisk status 2020 

PA gennemgik budget og regnskab for 2020, estimeret for resten af året. 

Materialesalget, en meget billigere generalforsamling end forventet og ikke-afholdt møde i 

Lokalrådet m.m. gør, at vi har et større overskud end forventet. 

Vi skal huske at søge Bladpuljen igen næste år, ansøgningsfrist 4. februar 2021. 

Medlemsudviklingen: 204 nye medlemmer pga. kampagnen her i efteråret. I alt 441 nye 

medlemmer i år, og totalt set en nedgang på ca 100 medlemmer i forhold til sidste år. 

b. Revideret budget 2021 

Enkelte af punkterne er reviderede i forhold til det budget, der blev vedtaget på 

generalforsamlingen. 

Vi har kontingentstigning næste år, det giver lidt større indtægter, beløbene til udgifter er 

forhøjede, så de forventes at passe. 

c. Disponering af udlodningsmidler (tidligere tipsmidlerne):  

Bestyrelsen besluttede at bruge pengene ligeligt fordelt på biblioteket og på bladet. 

4. Ekspedition og medlemstal, medlemsadministration, status 

a. ”Grace” - periode: Det er ikke muligt at sætte betaling af kontingent over 14 mdr. 

(nov./dec. - og næste år). PAN undersøger om man kan sætte medlemssystemet op, så 

indmeldelser i december kommer til at gælde det efterfølgende år. 

b. Betaling af kontingent: Vi undersøger stadig mulighederne for alternative 

opkrævningsmetoder. 

c. Ekspeditionen: Lena Sørensen har sagt op pr. 31.12.2020. Gitte Samsøe, som er frivillig i 

biblioteket, overtager jobbet. Overdragelsen er sat i gang. Gitte håber at kunne arbejde 2 

dage om ugen, så vi får sendt materialerne ud hurtigere. 

5. Generalforsamling 2021 

a. Sted – Østervangsskolen, Astersvej 15, Roskilde: Er booket 

b. Dirigent – Palle Øvlisen: Er booket 

c. Foredrag – Erik Reinholdt Kann: Erik Kann vil gerne holde et foredrag, ”Flytning mellem 

linjerne - andre kilder til flytningerne”. 

d. Forslag vi ønsker behandlet: P.t. intet.  
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e. Nye bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen arbejder på at finde egnede kandidater til de to 

ledige poster.  

6. Nyt fra udvalgene 

a. Hjemmesideudvalget 

i. Webmasterassistent: Peter Bjørn Thomsen, ny webmasterassistent. 

ii. Supplering af web-udvalget, p.t. Jesper og Per (og Kirsten). 

iii. Drift af GEDCOMP: Vi fortsætter dialogen. 

iv. Drift af nogn.dk. Vi foreslår, at hans skifter lægges ind i siden 

www.faesterogskifter.dk , og at hans hjemmeside i sin helhed bevares. KIS sørger 

for kontrakt.  

v. Ourtree.dk. Henvendelse om overtagelse af drift: Det er et onlinested, hvor 

brugerne kan indtaste slægtsoplysninger eller uploade GEDCOM-filer.  Systemet har 

muligvis udfordringer i forhold til GDPR-loven. Vi ønsker ikke at drive konkurrerende 

kommerciel virksomhed ift fx FamilyTree, Ancestry og de øvrige aktører. Vi takker 

nej tak til at overtage siden. 

vi. Kiip.dk – status: Den er flyttet og det kører fint. 

vii. Portering af DIS-Danmark fra Azero: Det er et løbende projekt. Nu bliver biblioteket 

flyttet over i starten af december. Alt bliver flyttet inden næste sommer. 

viii. Slægtsforskernes Bibliotek op i menuen på hjemmesiden: PAN laver forslag til, 

hvordan Slægtsforskernes Bibliotek kan nævnes i menuerne på slaegt.dk. Det blev 

endvidere foreslået at lægge genveje til de vigtigste sider i bundteksten, så den 

følger med, når man skifter side. 

b. Lokalforeningsudvalget 

i. Status på afrapportering og udbetaling af tilskud:  14 foreninger mangler at få 

udbetalt penge, da de ikke har indsendt afrapportering til os. 

ii. Nye foreninger. En forening i Midtjylland forsøger at starte en forening, hvor de 

selv styrer medlemsadministrationen. Kurt Pajbjerg tilbød at hjælpe den nye 

forening. 

iii. Annoncering af aktiviteter for lokalforeningerne – status: Der skal kigges efter, om 

foreningerne får det lagt ind på vores hjemmeside (HMG). 

c. Lokalforeningsrådet 

i. Status: Vi har ikke afholdt møder, det har ikke været muligt pga. Covid-19. 

HMG og Kurt er derfor begge på valg på mødet i foråret, HMG er på valg for 1 år, 

mens Kurt er på valg for 2 år. 

d. Markedsførings- og aktivitetsudvalget 

i. Medlemskampagne – status: 204 nye medlemmer pga. kampagnen. 

ii. Coronaaktiviteter? Flere foreninger har haft foredrag, hvor der er flere end 10 

tilhørere. Det forudsætter, at alle sidder med ansigtet i samme retning, at der er 

nok m2, og at der ikke er sociale aktiviteter. 

iii. Webminarer/foredrag på youtube – begge i FU-regi. Evt. samarbejde med 

Samfundet: 

YCH fortalte, hvordan de i deres forening har optaget foredrag og lagt det  på 

Youtube på lukket kanal i 14 dage, så medlemmer kan se det. Gæstekort kan også 

købes - og skal bruges kun af køberen. Foredragsholderne har også accepteret at 

lave det hjemmefra. Flere foreninger har en Facebookgruppe, hvor man godt kan 

lægge sådanne videoforedrag op. 

http://www.faesterogskifter.dk/
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Foredragene er annonceret på vores hjemmeside som e-foredrag. 

NB.: FU har accepteret denne foredragsform. 

iv. Slægtshistorisk weekend 2021 – Bestyrelsen arbejder med forslag til foredrag og 

aktiviteter. Weekenden bliver 17-18-19 september 2021, og formentlig med max 80 

deltagere. 

e. Bogudvalget: Der er solgt ca. 1200 bøger i år: KTOs bog om slægtshistoriske temaer, og 

PANs bog om slægtshistorie i 1900-tallet, MIDs bog om DNA i slægtshistorien og Jørgen 

Greens bøger er de mest solgte. 

Ny udgave af SOGN-HERRED-AMT er på trapperne, den er hos trykkeren. Der er mange nye 

ting, bl.a. startår for kirkebøger for de enkelte sogne. Der er købstadskort med detaljer på. 

Og der er udarbejdet kort for alle de københavnske sogne.  

PAN er færdig med manus på ny bog ”Slægtens Myter”, der læses korrektur på den pt. 

f. Udvalget for samarbejde med offentlige myndigheder 

i. Mediestream: KIS har skrevet til Kulturministeriet og foreslået, at vi får adgang til 

de ejerløse aviser, indtil Corona-perioden er ovre. Svaret var, at så længe folk kan 

gå på de lokale biblioteker og se disse dér, bliver det ikke muligt. 

Til gengæld vil de se på at lave en anden løsning på længere sigt. KIS vil skrive 

tilbage til dem, og foreslå, at de ændrer det, så vi kan se de første 3-4 linjer af hver 

post, der søges frem via Mediestream. 

NB. Flere lokalarkiver har mulighed for at brugere kan slå op i de lokale avisarkiver. 

ii. Rigsarkivet: Møde med Allan Vestergaard (PAN og KIS) - KIS sender stikordsreferat 

ud separat om dette møde [er udsendt]. PAN og KIS holder møder med Rigsarkivet 

hvert halve år. 

g. Biblioteksudvalget 

i. Copydan: Vores aftale løber til udgangen af 2021. 

ii. Skolematerialer:  Bliver flyttet til Albertslund her i november. 

iii. Lokaleudvidelse: Der indrettes 4 nye arbejdspladser.  

Der mangler lagerplads til ting, som er scannet, altså fjernlager. 

iv. Folder: PAN er ved at lave ny folder ang. brug af biblioteket. 

v. Flytning af PDF-filerne:  PAN og JKS får flyttet disse filer søndag d. 6. december, det 

kan give lidt ustabilitet, det meddeles på forhånd. 

7. Doedsregister.dk:  

a. Vi har fra Rigsarkivet fået overdraget et register over alle dødsfald i Danmark i perioden 

1943-1969. For så vidt angår 1943-1945 indeholder registret – ud over dødsdato og -sted 

også dødsårsagerne for de personer, som er døde i denne periode. 

8. Eventuelt 

a. KTO bad om kontaktoplysninger fra Kurt Pajbjerg til bladet. 

 

9. Næste møder 

a. Lørdag 23. januar 2021 – Odense 

b. Lørdag 13. marts 2021 – Odense 

c. Lørdag 17. april 2021 – Østervangsskolen, Astersvej 15, Roskilde, før generalforsamlingen 

d. Weekend-møde i Roskilde, 12.-13. juni  

 

Ref. Bodil Grove Christensen. 


