
Referat 2017 
DIS-Danmarks generalforsamling blev afholdt 22. april 2017, kl. 13.00-17.00, på Naturama i 

Svendborg. 

Der var 105 medlemmer tilstede ved generalforsamlingen, samt 46 fuldmagter, dvs. i alt 151 

stemmer. 

 

Dagsorden 

Formanden byder velkommen 

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. Valg til bestyrelsen 

6a. Valg af 4 medlemmer i lige år og 5 medlemmer i ulige år. 

På valg er: Jesper Skov, Anton Blaabjerg, Jan Amnitzbøl Krusell, alle modtager genvalg, Lone 

Bergmann modtager ikke valg men opstiller til suppleant 

Poul Wachmann, modtager ikke genvalg 

Lone Bergmann, modtager valg til suppleant 

6b. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

6c. valg af suppleanter for 1 år 

På valg er: Georg Brandt Christensen, modtager ikke genvalg 

Nyvalg af en suppleant. 

7.a Valg af 2 interne revisorer for 1 år 

På valg er Svend-Erik Christiansen og Knud Spangsø 

7.b. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 

På valg er: Steen Kobberø-Hansen 

8. Eventuelt 

 

Formanden byder velkommen 

Formanden Jesper Skov bød velkommen til forsamlingen 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog advokat Verner Sørensen, der blev valgt.  

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Henning Karlby og Susanne Bratløv blev valgt som stemmetællere. 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 

Dirigenten gav ordet til formanden Jesper Skov, der fremlagde bestyrelsens beretning: 

 

Beretning for 2016 

I løbet af året har foreningen haft mange ting at gøre. 

Vores bibliotek i Albertslund har med hjælp fra mange frivillige fået registreret og digitaliseret et 

stort antal bøger og arkivregistraturer, som nu kan ses på vores hjemmeside. Og vi kan forvente, at 

endnu mere bliver tilgængeligt i den kommende tid.  

 

Hjemmeside og indtastninger 



På vores hjemmeside har vi lavet flere muligheder for at komme nemmere til arkivalier og registre 

med blandt andet DIS-Arkivalielister, som giver en søgbar adgang til ArkivalierOnline, DIS-

Navneregistre, hvor frivillige har indtastet fæste- og skifteprotokolregistre fra især Fyn, og DIS-

Kopier, hvor vi løbende modtager originale eller afskrevne materialer, som har stor værdi for 

slægtsforskere. 

Frivillige indtastere har nået næsten en femtedel af 1930 folketællingen på DIS-Kildeportalen, og 

alle færdigindtastede tællinger er overført til Dansk Demografisk Database. Vi har dog stadig brug 

for flere indtastere og vil gerne opfordre folk til at besøge vores hjemmeside og indtaste et sogn, en 

købstad eller en københavnsk gade i 1930-tællingen. 

I samarbejde med de øvrige slægtsforskerforeninger og DIS Odense lykkedes det os at få ændret 

Rigsarkivets forslag om i forbindelse med sparerunden for 2017 at stoppe for fjernlån, så det nu kun 

er arkivalier fra før 1848, der ikke kan fjernlånes. 

 

Udlandet 

Vi forsøger at skabe og opretholde vores kontakter til andre slægtsforskerforeninger i udlandet. 

Dette indbefatter, at vi samarbejder med foreninger i vores nabolande, der kan være behjælpelige 

med at vejlede i slægtsforskning i de pågældende lande. Modsat laver vi vejledninger til 

slægtsforskning for udlændinge i Danmark, som de kan tilbyde deres brugere. 

I Sverige drejer det sig i første omgang om DIS-SYD, som er den skånske slægtsforskerforening. 

I Tyskland, som mange danskere jo har aner fra, har vi været på en rejse i Slesvig-Holsten, 

muliggjort af et legat, og vi har påbegyndt en vejledning i at slægtsforske på arkiver og 

kirkekontorer i Slesvig-Holsten. 

 

Lokalforeninger 

Der har været stor aktivitet i mange af vores lokalforeninger, hvor foredrag, indtastning, scanning 

og andre lokalforankrede tiltag er udført i løbet af året. På vores store fællesmøde i september blev 

vi enige om, at vi bør gøre mere for både at få lokalt engagerede folk til at melde sig til 

lokalforeningerne og lokalforeningsmedlemmerne til at melde sig ind i hovedforeningen. 

Forskellige tiltag for at styrke samarbejdet med vores lokalforeninger er sat i værk og vil ske i løbet 

af det nye år. 

På generalforsamlingen sidste april blev nogle af bestyrelsens vedtægtsforslag, der skal sikre en 

smidig arbejdsgang i administrationen af foreningen, godkendt, mens nogle få ikke blev det. Vi har 

lyttet til de indvendinger, som blev fremført på generalforsamlingen, og vil bearbejde forslagene til 

næste generalforsamling, så de fremstår simplere og tydeligere. 

 

Samarbejde med Samfundet og SSF 

Vores samarbejde med andre slægtshistoriske foreninger i Danmark tog også fart i det forgangne år. 

Vi har et glimrende samarbejde med Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie, som vi 

bestyrer medlemsdatabase og opkræver kontingent for. Dette gør, at slægtsforskere kun burde få en 

enkelt opkrævning fra DIS-Danmark for medlemskab af DIS-Danmark, DIS-Lokalforening og 

Samfundet. 

Den anden store forening i Danmark, SSF, har vi holdt samtaler med i løbet af året, og bestyrelserne 

for de to foreninger er nået frem til, at vi sammen står stærkere. Derfor har vi iværksat en plan for 

sammenlægning af de to foreninger til én ny forening med samlet kontingent og 

medlemsadministration. Vi håber, at vi får medlemmernes opbakning til at fortsætte 

sammenlægningen, så vi får en forening, der kan tilbyde sine medlemmer og brugere mere, end vi 

kan i dag, og som kan sikre slægtsforskernes interesser over for Rigsarkivet, lokalarkiver og andre 

institutioner. 



Alt i alt var 2016 et begivenhedsrigt år for foreningen, og det tegner 2017 også til at blive. 

 

Spørgsmål og kommentarer til beretningen: 

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens 

beretning. 

Der blev spurgt, om det var den mundtlige eller den skriftlige beretning, der skulle godkendes, da 

der var mindre forskelle på de to. Flere udtrykte ønske om, at beretningen og hensigtserklæringen 

vedr. sammenlægning med SSF blev vedtaget hver for sig i stedet for under ét.  

Bestyrelsesmedlem Jørgen Kristensen fik ordet og foreslog, at man stemte nej til beretningen, hvis 

der ikke blev stemt om beretningen og hensigtserklæringen hver for sig. 

Dirigenten bad bestyrelsen begrunde hensigtserklæringen. 

Kasserer Jan Amnitzbøl Krusell fik ordet på bestyrelsens vegne og fortalte om baggrunden for 

sammenlægningsplanerne, herunder at DIS-Danmark og SSF i flere år har talt om at lave en fælles 

landsdækkende forening. Arbejdsgruppen, der består af nogle få bestyrelsesmedlemmer fra de to 

foreninger, har forsøgt at se på mulighederne, hvordan det kan lade sig gøre at slå de to foreninger 

sammen; men intet er besluttet endnu. Han indrømmede, at arbejdsgruppen måske har formuleret 

sig lidt kluntet og upræcist over for medlemmerne; men det, der er tanken i forhold til 

generalforsamlingen i dag, er kun, om der kan sættes en proces i gang, og intet andet. Han 

understregede, at der ikke kan blive dannet en landsdækkende forening, uden at det har været 

vedtaget på en generalforsamling med forudgående skriftligt forslag. 

Formanden for DIS-Helsingør, Jørgen Petersen, havde kommentarer til hensigtserklæringen. Han 

opfordrede til, at formuleringen blev ændret fra ”Bestyrelsen agter at inddrage repræsentanter …” 

til ”Bestyrelsen skal inddrage repræsentanter …”. 

Bestyrelsen var indstillet på at imødekomme forslaget. 

Herefter fik Henning Karlby ordet. Han kommenterede den tekst, SSF har sendt ud med forslag til, 

hvordan reglerne for tilskud, foreningsforhold osv. kunne se ud i en kommende fællesforening. 

Laila Olsen fik ordet. Hun spurgte om, hvorfor det overhovedet var en god idé at slå DIS-Danmark 

sammen med SSF, da SSF har en dårlig økonomi. Hvis SSF lukker og slukker, kan SSF-

medlemmer bare melde sig ind i DIS-Danmark.  

Grete Grundtvig, der er kasserer i SSF, manede rygterne vedr. SSF’s økonomi i jorden. Foreningen 

har en formue på 140.000 kr. og er ikke ved at lukke og slukke. Hun opfordrede 

generalforsamlingen til at stemme for hensigtserklæringen og give de to foreninger tid og rum til at 

arbejde videre på sammenlægningsplanerne. Generalforsamlingen bør ikke lægge for stor vægt på 

løse rygter. 

Formanden for DIS-Holbæk, Erik Aabech, foreslog, at det andensidste afsnit i bestyrelsens 

beretning blev trukket ud af beretningen. Afsnittet begynder med ”Den anden store forening …”. 

Det blev diskuteret, om det overhovedet kunne lade sig gøre at fjerne afsnit fra beretningen. 

Dirigenten mente, at det godt kunne lade sig gøre, hvis formanden bad forsamlingen se bort fra 

afsnittet, hvilket han gjorde. 

Bestyrelsesmedlem Jørgen Kristensen fik ordet. Efter hans opfattelse havde bestyrelsen fået en stak 

dokumenter udleveret med sammenlægningsplaner og vedtægter for en ny forening; men 

bestyrelsen måtte ikke sprede disse dokumenter til medlemsskaren, da bestyrelsen ønskede at gå 

bag om ryggen på medlemsskaren. Han mente også, at der var købt ny hjemmeside til den 

kommende forening, og at sammenlægningsplanerne allerede var meget fremskredne. 

Per Vengfelt spurgte, hvordan bestyrelsen i det hele taget fungerer, hvis det ikke er alle, der bliver 

orienteret om sammenlægningsplanerne. 



Kasserer Jan Amnitzbøl Krusell sagde, at Jørgen Kristensens påstand om, at bestyrelsen ikke var 

blevet orienteret vedr. sammenlægningsplanerne, ikke er sand. Han understregede, at der på 

bestyrelsesmødet i februar har været udsendt arbejdsbeskrivelser osv. på forhånd.  

Webmaster Arne Feldborg henviste til Slægt og Datas hjemmeside, hvor sammenlægningsplanerne 

jævnligt er nævnt i referaterne. Han understregede også, at der ikke er købt ny hjemmeside.  

Marian Bratløv Christensen fra DIS-Faxe henviste også til referaterne på hjemmesiden. Hun 

kommenterede desuden hensigtserklæringen. Indtil videre har der været en masse løse rygter, der 

ikke kan bruges til noget. Vi bør fokusere og forholde os til hensigtserklæringen og afvente, hvad 

der ellers sker. 

Kaj Holdensen fra DIS-Næstved mente, at bestyrelsen ligger, som den har redt. Den har været for 

hurtig med at sende ting ud, der ikke var hold i, og han ved derfor ikke, hvad han skal mene om 

sammenlægningsplanerne. 

Tidligere formand for DIS-Sydfyn, Karen Margrethe Schmidt, fandt det bekymrende, at menige 

medlemmer ikke har fået noget tilsendt, da der kun har været udsendt materiale til 

lokalforeningerne. Hun opfordrede til, at man ikke glemmer de menige medlemmer. 

 

Afstemning: 

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om den kunne godkende den mundtlige beretning + den 

skriftlige beretning (uden det andetsidste afsnit). Beretningerne blev godkendt. 

Herefter spurgte dirigenten forsamlingen, om hensigtserklæringen med rettelsen fra ”Bestyrelsen 

agter at inddrage repræsentanter …” til ”Bestyrelsen skal inddrage repræsentanter …” kunne 

godkendes. Forsamlingen stemte med håndsoprækning; men dirigenten var i tvivl om 

generalforsamlingens holdninger og bad derfor om skriftlig afstemning. 

Herefter blev der delt stemmesedler ud, og generalforsamlingen stemte om hensigtserklæringen.  

Der var 151 stemmeberettigede medlemmer/fuldmagter i alt. Stemmesedlerne blev talt, og resultatet 

var følgende: 

 

JA: 100 

NEJ: 47 

BLANK: 4 

 

Konklusionen var, at hensigtserklæringen med rettelser blev godkendt. DIS-Danmark indleder 

dermed et officielt samarbejde med SSF om en sammenlægning af de to foreninger. 

 

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Dirigenten gav ordet til DIS-Danmarks kasserer, Jan Amnitzbøl Krusell, der aflagde det reviderede 

regnskab. Indledningsvis fortalte han, at revisionen har godkendt DIS-Danmarks regnskab uden 

bemærkninger.  

Regnskabets resultat er et overskud på mere end 200.000 kr., fordi bestyrelsen har forsøgt at få 

udgifter og indtægter til at balancere bedre end tidligere. Han redegjorde også for DIS-Danmarks 

egenkapital, der er stigende. Målet er at have 1 mio. kr. i egenkapital. 

Jan Amnitzbøl Krusell viste, hvad indtægterne består af, og langt de fleste indtægter er 

medlemskontingenter. Herefter redegjorde han for udgifterne: 2/3 går til aktiviteter, dvs. det, der er 

målrettet medlemmernes interesser, mens 1/3 går til bestyrelsesmøder, administration, bogholderi, 

gebyrer osv. 

Han understregede, at det var en økonomisk fordel for foreningen, hvis medlemmerne betalte med 

betalingsservice, da det er billigere og nemmere end girokort. 



Han redegjorde for momssituationen, herunder at DIS-Danmark skulle betale 86.000 kr. i moms i 

2016. 

 

Spørgsmål og kommentarer til regnskabet: 

Dirigenten spurgte, om forsamlingen havde spørgsmål til regnskabet.  

Bent Jeppesen, DIS-Helsingør, spurgte om antallet af medlemmer. Han spurgte også ind til 

samarbejdet med Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie vedr. opkrævning af deres 

medlemskontingenter. 

Jan Amnitzbøl Krusell fortalte, at DIS-Danmark pt. har 7.424 medlemmer. Der er desuden 1.212 

medlemmer af DIS-lokalforeninger, hvoraf ca. halvdelen også er medlem af hovedforeningen DIS-

Danmark. 

Mht. opkrævningen for Samfundet, så fortalte Jan Amnitzbøl Krusell, at Samfundet betaler en fast 

pris på 20 kr. til DIS-Danmark pr. opkrævning. Der var ca. 500 opkrævninger i januar, hvilket 

betyder, at Samfundet betaler ca. 10.000 kr. til DIS-Danmark. Fordelen er, at opkrævningen kan 

udsendes sammen med DIS-Danmarks egen opkrævning, hvilket giver en besparelse/en 

rationaliseringsgevinst. 

Bent Sørensen, Guldbogsund, foreslog, at medlemmerne bare skulle overføre medlemskontingentet 

til foreningens konto med angivelse af medlemsnummer i tekstfeltet. 

Jan Amnitzbøl Krusell fortalte, at det ser nemt ud på overfladet; men indtil banken kan give DIS-

Danmark en fil, der kan køres direkte ind i bogføringsprogrammet, kræver det en del manuelt 

arbejde. Dette manuelle arbejde koster foreningen ca. 3 minutter i arbejdstid og ca. 15 kr. pr. 

medlem. 

Laila Olsen spurgte om, hvorfor medlemstallet er faldet så drastisk fra 2015 til 2016. Jan Amnitzbøl 

Krusell sagde, at der ikke er tale om et fald; men hvis hun tænker på de mindre indtægter i 

regnskabet, så skyldes det udgifter til moms. 

Majbrith Unger spurgte ind til, hvor momsen er bogført i regnskabet. Jan Amnitzbøl Krusell 

fortalte, at momsen ikke er medregnet i regnskabet som en udgift, men som en almindelig 

mellemregning, hvilket er almindelig praksis. 

 

Godkendelse af regnskabet: 

Dirigenten spurgte derefter forsamlingen, om regnskabet kunne godkendes. Regnskabet blev 

godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Ingrid Sørensens forslag  

Første del af forslaget, der vedrører sletning af tekst i Forum: Formanden Jesper Skov fortalte, at 

bestyrelsen allerede har slettet det pågældende indslag i Forum, og at denne del af forslaget dermed 

falder bort. 

Anden del af forslaget, der vedrører, at Knud Haaning Andersen igen kan blive medlem af DIS-

Danmark: Formanden Jesper Skov sagde, at bestyrelsen ikke kan støtte forslaget. Forsamlingen 

stemte herefter nej til forslaget, således at Knud Hanning Andersen fortsat ikke er medlem af DIS-

Danmark. 

 

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer 

Dernæst blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer behandlet. Dirigenten gav ordet til Jan 

Amnitzbøl Krusell, der fortalte om baggrunden for forslaget: 

 



- Formålsparagraf: Før DIS-Danmark kan modtage arv, gaver og donationer, skal 

formålsparagraffen ændres. Formålsændringen kan muligvis også få DIS-Danmark fritaget 

for momsbetaling. 

- Kontingentopkrævning: Ændringen gør det muligt at følge en rimelig arbejdsgang i forhold 

til opkrævning af kontingent. 

- Valg af formand: Formandsposten er så vigtig, at generalforsamlingen skal vælge 

formanden, ikke bestyrelsen. 

- Valg af kasserer: Det er naturligt, at generalforsamlingen tager del i ansvaret for valg af en 

så vigtig post som kasserer. 

- Beslutningspligt: Imellem to generalforsamlinger skal bestyrelsen have det fulde ansvar – 

det har den i forvejen, men det bør stå direkte i vedtægterne. 

- Dagsorden: Den skal ændres, så den passer til vedtægtsændringerne. 

- Dirigent: Man kan ikke stille krav om, at dirigenten er dirigent og foreningsvant, da det ikke 

er rimelige krav. 

- Skriftlig afstemning: For at undgå, at ét medlem bliver ved med at kræve skriftlig 

afstemning og på den måde vanskeliggør afholdelsen af generalforsamlingen, foreslås det, at 

mindst 10 % af de tilstedeværende medlemmer skal ønske skriftlig afstemning. 

 

Spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens forslag: 

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til vedtægtsændringerne.  

Henning Karlby fik ordet. Han synes, det meste var fornuftigt. Dog var han tvivlende over for den 

del, der vedrører valg og mente, at en generalforsamlingsvalgt kasserer kunne skabe problemer, hvis 

bestyrelsen fx ikke længere kunne samarbejde med kassereren og derfor ønskede ham suspenderet. 

Per Vengfelt kommenterede forslaget om det kommende budget. Han synes, det er forkert, hvis 

forsamlingen ikke orienteres om, hvad pengene skal bruges til.  

Kate Nielsen, DIS-Sydsjælland, syntes, det var en dårlig idé, hvis bestyrelsen kun skulle vælges for 

1 år, da hele bestyrelsen kunne vælge at gå i utide. Formanden Jesper Skov understregede, at 

bestyrelsen altid kan vælge at gå i utide. 

Laila Olsen fandt, at der var problemer med § 5, da formanden – hvis formanden blev valgt på 

generalforsamlingen – ikke kunne tillade sig at forlade posten i utide, da det ville betyde, at 

foreningen var uden formand indtil næste generalforsamling. Hun gav også Henning Karlby ret i 

hans bemærkning til valg af kasserer. Jan Amnitzbøl Krusell nævnte, at man ikke skal være 

bekymret for formandsposten, da det er nævnt i vedtægterne, at bestyrelsen leder foreningen, dvs. 

også i formandens frafald. 

Majbrith Unger spurgte, om suppleanter også skulle vælges til en bestemt post. Det var ikke 

meningen. 

Jørgen Petersen, DIS-Helsingør, spurgte, om det kan passe, at man ikke ønsker at fortsætte 

udgivelsen af medlemsbladet. Formanden Jesper Skov understregede, at det bestemt ikke var 

tanken, og at foreningen selvfølgelig fortsat udgiver medlemsbladet. 

Susanne Bratløv var heller ikke glad for forslaget om at vælge formand og kasserer på 

generalforsamlingen. Når alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen, mente hun, at 

magtfordelingen i bestyrelsen allerede var ligeligt fordelt, og at det var unødvendigt at vælge de to 

poster for sig. 

Per Vengfelt henviste til den gamle paragraf om, at bestyrelsen konstituerer sig selv. Han kunne 

ikke se, at problemet var så stort, fordi bestyrelsen altid har ansvaret, også selv om vedtægterne 

ændres. 

Bent Sørensen, Guldborgsund, mente, at forslaget om valg af formand og kasserer har givet grund 

til så mange kommentarer fra generalforsamlingen, at forslaget burde trækkes tilbage. 



Kaj Holdensen spurgte, om man ikke længere ønsker at konstituere sig med næstformand og 

sekretær. Jan Amnitzbøl Krusell svarede, at bestyrelsen selvfølgelig har brug for de to poster; men 

at det ikke var nødvendigt at nævne det i vedtægterne. Kaj Holdensen har forståelse for, at Jan 

Amnitzbøl Krusell vil vælges som kasserer af generalforsamlingen, men synes, at bestyrelsen 

generelt skal vælges for 2 år, og at formand og kasserer skal vælges i ulige år. 

 

Ændringsforslag: 

Herefter behandledes tre ændringsforslag fra generalforsamlingen: 

 

Leif Steen Christensens forslag 

§5 stk. 1. Foreningen ledes af en formand, en kasserer og syv bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 

to år ad gangen. Formanden vælges i lige år, kassereren i ulige år, 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer i 

lige år og 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år, samt valg til ledige poster. 

Genvalg kan finde sted. 

 

Leif Steen Christensens forslag var for upræcist til at kunne behandles i sig selv. Han mente, at hvis 

både formand og kasserer skal vælges samme år, så skaber det problemer, når begge vælger at gå 

samtidig. Per Vengfelt foreslog, at man indsætter en lignende passus i bestyrelsens forslag. 

Bestyrelsen kunne godt gå ind for Leif Steen Christensens forslag, der blev inkorporeret i et nyt 

forslag fra bestyrelsen. Ændringsforslaget frafaldt dermed. 

 

Laila Olsens forslag 

§ 5, stk. 1 og 2: DIS-Danmark ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer 

vælges på DIS-Danmarks generalforsamling for 2 år ad gangen, med 4 i lige år og 5 i ulige år, samt 

valg til ledige pladser. 

Suppleanter vælges på foreningens generalforsamling for 2 år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

Forsamlingen stemte nej til forslaget.  

 

Per Vengfelts forslag 

§6 stk. 3: 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

underpunkt 5: Godkendelse af budget for det indeværende og kommende år samt godkendelse af 

kontingent for det kommende år. 

 

Per Vengfelt begrundede sit forslag. Når man vedtager kontingentet, så fastsætter man det på 

baggrund af budgettet, og derfor bør man beholde budgettet i vedtægterne. Bestyrelsen kunne godt 

gå ind for Per Vengfelts forslag, der blev inkorporeret i et nyt forslag fra bestyrelsen. 

Ændringsforslaget frafaldt dermed. 

 

Afstemning: 

Herefter stemte generalforsamlingen om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, herunder de 

inkorporerede og ændrede dele. Forsamlingen stemte for forslaget.  

 

Se bilag over nye vedtægter. 

 

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



Jan Amnitzbøl Krusell fortalte om det nye differentierede medlemskontingent, hvor nye 

medlemmer opkræves alt efter, hvornår på året de indmelder sig i foreningen. Der er fuldt 

kontingent, hvis man indmelder sig i foreningen i første kvartal, herefter falder kontingentet for 

hvert kvartal.  

Han fremlagde bestyrelsens forslag til budget for det kommende år, herunder færre udgifter til 

medlemsbladet, samt en stigning i udgifterne/bidragene til lokalforeningerne. Det forventes i 

budgettet 2017 og 2018, at resultatet bliver et overskud på ca. 100.000-150.000 kr. hvert år. 

 

Spørgsmål og kommentarer til budgettet: 

Jørgen Petersen, DIS-Helsingør, foreslog, at opkrævningen for det sidste kvartal (ca. 62 kr.) var 

under bagatelgrænsen, og at nye medlemmer, der meldte sig ind i årets sidste kvartal først blev 

opkrævet året efter. Jan Amnitzbøl Krusell sagde, at bestyrelsen ville tage forslaget med i 

bestyrelsens idébank. 

Jørgen Petersen, DIS-København Nord, spurgte, om der var taget højde for udgifter til 

sammenlægning, fx ekstraordinær generalforsamling. Jan Amnitzbøl Krusell svarede, at så længe, 

generalforsamlingen ikke havde besluttet, om bestyrelsen skulle gå videre med 

sammenlægningsplanerne, kunne bestyrelsen ikke tillade sig at sætte penge af. Han understregede 

dog, at budgettet indeholder råderum nok til at bruge penge til sammenlægningsplanerne. 

 

Afstemning: 

Generalforsamlingen stemte om godkendelse af budgettet. Forsamlingen godkendte budgettet. 

 

5.b. Fastlæggelse af kontingentet for det kommende år 

Bestyrelsen foreslog et ændret kontingent. Generalforsamlingen godkendte forslaget. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

6a. Valg af 4 medlemmer i lige år og 5 medlemmer i ulige år. 

På valg er: Jesper Skov, Anton Blaabjerg og Jan Amnitzbøl Krusell, der alle modtager genvalg. 

Lone Bergmann, der også er på valg, modtager ikke valg, men opstiller til suppleant. Bestyrelsen 

foreslog Kirsten Sanders, der blev valgt. 

Poul Wachmann, der også er på valg, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Per Andersen, 

der blev valgt. 

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag til bestyrelsesposter. Ingen meldte sig. Forsamlingen 

godkendte bestyrelsens forslag.  

 

6b. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

- 

 

6c. valg af suppleanter for 1 år 

På valg er Georg Brandt Christensen, der ikke modtager genvalg. Bestyrelsen foreslog Lone 

Bergmann, der blev valgt. 

Nyvalg af en suppleant. Bestyrelsen foreslog Nic Johannsen, der blev valgt. 

 

Valg af revisorer 

7.a Valg af 2 interne revisorer for 1 år 

På valg er Svend-Erik Christiansen og Knud Spangsø. Begge blev valgt. 

 

7.b. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 



På valg er Steen Kobberø-Hansen. Han var ikke til stede, og bestyrelsen vidste ikke, om han 

ønskede genvalg. Per Vengfelt foreslog sig selv og blev valgt. 

 

8. Eventuelt 

Jørgen Petersen, DIS-Helsingør, spurgte ind til samarbejdet med DIS-Syd, som DIS-Helsingør har 

skabt forbindelse til og derfor ønskede at blive krediteret for. Lone Bergmann redegjorde kort for 

samarbejdet og bad forsamlingen overveje, om de kender nogen, der arbejder med slægtsforskning i 

andre lande og få dem til at kontakte sig. 

Inge Janning spurgte ind til, hvorfor foreningen overhovedet bruger ordet Slægt og Data i 

forbindelse med foreningen, når alle bruger ordet DIS-Danmark. Jesper Skov svarede, at foreningen 

valgte at lave den nye foreningshjemmeside for år tilbage under domænet slaegtogdata.dk. Susanne 

Bratløv, der var tidligere formand for DIS-Danmark, understregede, at foreningens navn rettelig er 

”DIS-Danmark, Slægt & Data”. 

Formanden Jesper Skov takkede afgående bestyrelsesmedlem Poul Wachmann for hans mangeårige 

indsats i DIS-Danmarks bestyrelse, bl.a. som primus motor i DIS-Bibliotek, og overrakte ham et par 

flasker vin. 

 

Herefter gav dirigenten ordet til formanden, der overrakte dirigenten et par flasker vin og takkede 

ham for hans arbejde. Herefter takkede formanden forsamlingen og ønskede alle en god hjemrejse. 

 

Svendborg 22. april 2017 

 

Michael Dupont, referent 


