
Referat 1989 
Dette er foreningens første generalforsamling. Den fandt sted den 
27. maj 1989 kl. 19.30 i Læsesalen på Landsarkivet for Sjælland. 

INDHOLD 

DATABEHANDLING I SLÆGTSFORSKNING 

AFDELING AF: SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 

Generalforsamlingen var indkaldt i SLÆGT & DATA nr. 2/1989 med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Planlægningsgruppens beretning 

3. Godkendelse af vedtægter 

4. Fastsættelse af kontigent 

5. Valg til bestyrelse og revisorer 

6. Eventuelt 

Finn Andersen (FA) bød velkommen og præsenterede planlægningsgruppens medlemmer og oplyste at 

Jonna Meth havde sendt afbud. 

Oplæste herefter dagsordenen og nævnte det efterfølgende arrangement. 

1. Valg af dirigent 

FA gik herefter over til dagsordenen og udbad sig forslag til dirigent. 

Planlægningsgruppens forslag er Georg Agerby. 

Der var ingen andre forslag. 

Dirigenten spurgte om der var nogen der havde noget at indvende mod indvarslingen, men kunne oplyse at 

den overholder indvarslingstiden, som er nævnt i de vedtægtes som skal godkendes under dagsordenens 

punkt 3. 

Ligeledes blev spurgt om alle tilstædeværende (28 ialt) var medlem af DIS-DK. Det blev bekræftet. 

2. Planlægningsgruppens beretning 

FA nævnte bl.a. i sin beretning: 

Det er nu 2 år siden, at der ved et møde her i Landsarkivet stiftedes en særlig afdeling af Samfundet for 

dansk genealogi og Personalhistorie med det formål at udbrede kendskabet til EDB som værktøj for 

slægtsforskere. 

Baggrunden for stiftelsen af den særlige afdeling for Databehandling I Slægtsforskning, kaldet DIS-

DANMARK, var den enkle at computeren er et fremragende værktøj til at producere tekst og data på, og 

desuden er den et fortrindeligt redskab til bearbejdelse og opbevaring af disse ting. 

Ved det stiftende møde den 21. maj 1987 nedsattes en arbejdsgruppe, der bl.a. skulle tage initiativer til: 



- Udarbejde rammer for afdelingens arbejde 

- Udgivelse af et informationsblad 

- Udbrede kendskabet til eksisterende programmer til slægtsforskning 

- Formidling af viden om eksisterende persondatabaser 

- Fastsættelse af en standard for udvikling af persondata 

For så vidt rammerne for afdelingens arbejde var udgangspunktet. Og planlægningsgruppen blev reelt 

valgt/udpeget på det stiftende møde, som en af Samfundets bestyrelse nedsat arbejdsgruppe, hvilket er i 

overensstemmelse med Samfundets love. 

Planlægningsgruppen var fra starten, af den opfattelse at DISDANMARK som afdeling af Samfundet burde 

have sine egne organisatoriske rammer, bl.a. for at give aktive daltagere i DISDANMARKs virksomhed 

direkte indflydelse på afdelingens aktiviteter og styrelse. Det er grunden til at der i dag fremlægges særskilte 

vedtægter for DIS-DANMARK. 

Disse vedtægter er fremkommet ved et samarbejde mellem planlægningsgruppen og Samfundets 

bestyrelse. 

Det økonomiske grundlag har indtil i år, dels været Samfundet der har betalt og dels ved brugerbetaling. 

DIS-DANMARK vil fortsat modtage økonomisk støtte fra Samfundet, men vi har med virkning fra 1989 

opkrævet Kr. 40.00 til delvis dækning af produktion og forsendelse af SLÆGT & DATA. 

Fra starten defineredes DIS-DANMARKs opgave til at formidle viden om databehandling i slægtsforskning 

og kontakt til og imellem de medlemmer, som interesserer sig herfor. 

I sommeren 1987 udkom 1. nummer af medlemsbladet SLÆGT & DATA, og yderligere et nummer det 

samme år. I 1988 nåede vi at udgive 4 numre, hvilket efter vores mening bør være den årlige norm. Det skal 

ikke skjules, at vi har haft visse vanskeligheder med redaktion og udgivelse af SLÆGT & DATA, idet den 

udpegede redaktør ret kort tid derefter måtte sige fra af hensyn til andre presserende arbejdsopgaver. 

Jørgen Papsøe, lod sig overtale indtil videre at overtage redaktionen, og dette sammen med trykning og 

distribution af bladet samt en energisk indsats på en række andre områder indenfor DIS-DANMARK, har 

selvfølgelig været en ekstraordinær belastning, men dette problem, med en redaktør, løses uden tvivl under 

et senere punkt på dagsordenen. 

Gennem SLÆGT & DATA er gjort forsøg på at udbrede kendskab til eksisterende slægtsforsknings 

programmer, et par anmeldelser er det blevet til, men vi må indrømme at vi på dette punkt ikke er nået særlig 

langt. Men anmeldelser er ganske tidskrævende, og desuden bør egentlige anmeldelser indgå det 

systematiske grundlag, som Poul Lysholdt Rasmussen så rigtigt efterlyste i en artikkel i SLÆGT & DATA i 

1988. 

Formidlingen er også søgt fremmet gennem afholdelse af informationsmøder med demonstration af PC-ere 

og programmer samt kursusaktiviteter. Foreløbig har DIS-DANMARK arrangeret eller deltaget i 

arrangementer i København, Kolding, Helsingør, Odense, Sønderborg og Åbenrå, og at et arrangement i 

Ålborg er under planlægning. Foruden almindelige informationsmøder, bør der også arrangeres mere 

temabestemte møder. Bestyrelsen vil gerne have forslag til sådanne møder. 

Undervisning har vi snakket en del om i planlægningsgruppen, men ikke så meget er realiseret. Vi har været 

noget usikre med hensyn til på hvilket niveau undervisning er påkrævet. Vi er nået til den konklution, at det 



væsentlige er undervisning for de helt nye EDB-brugere i elementær brug af en PC-er med 

standardprogrammer. 

Kommet hertil konstaterer vi, at den form for undervisning i stor udstrækning udbydes af flere 

oplysningsforbund, men vi henstiller at de koncentrerer sig om at afmystificere brugen af en PC-er. 

Blandt de afholdte arrangementer indtager det Nordiske Seminar i nov. 1988 en særstilling. Det var med 

nogen nervøsitet at vi påtog os dette, men er nu glade for dets gennemførelse og de nordiske kontakter vi 

derved har fået. 

I planlægningsgruppen har vi diskuteret mulighederne for en registrering af allerede eksisterende 

persondatabaser. Her tænkes selvfølgelig på persondatabaser i offentlig regi, men også på andre EDB-

baserede registre til forskellige slægtshistoriske kilder udarbejdet af private slægtsforskere, lokalhistorikere 

o.l., og dem synes der allerede at eksistere en del af. 

I 1988 tog vi de indledende skridt til etablering af et slægtsforsker register, hvoraf fremgård hvad den enkelte 

anvender af EDB, og vedkommendes slægtshistoriske arbejdsområder. Registeret publiceres i løbet af 

1989, dels i bogform og dels på diskette. Det mere langsigtede mål er etablering af et Bulletin Board. 

Situationen omkring standarder er vi her i Danmark, vist som i en række andre lande. Der diskuteres livligt, 

men det er svært at nå endegyldige resultater. Men vi finder at diskussionen i sig selv er positiv, idet den 

giver et bedre grundlag for valg afstandard. 

Jeg har summarisk omtalt initiativer i forhold til nogle af de punkter, der blev nævnt ved det startende møde 

for 2 år siden. 

Som det klart er fremgået er ingen af de nævnte punkter endeligt realiseret, men det er der vel ingen der 

havde forventet. 

Vi har fået kontakt til mange slægtsforskere med interesse for Databehandling I Slægtsforskningen - godt 

har 300 er tilmeldt sig. 

Formanden spurgte til sidst: "Hvordan kommer vi nu videre"? 

- Vi skal gøre SLÆGT & DATA bedre - skriv i det! 

- Tilbyde møder af varierende indhold - lad os få nogle bud! 

- Etablere eksterne arbejdsgrupper - forslag efterlyses! 

- Organisere udarbejdelse af registre, ekstrakter eller hele afskrifter af kildemateriale samt registrering af det 

allerede foreliggende. 

- Slut op om slægtsforskerregisteret - indsend spørgeskemaet! 

- Vi skal have et Bulletin Board - hvornår og hvordan? 

- Hvad med Superdatabasen - er det en drøm eller skal den være virkelighed! 

Planlægningsgruppens konklusion efter 2 års arbejde med disse ting må selvfølgelig være, at ideerne bag 

oprettelsen af DIS-DANMARK som en afdeling af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie er 

absolut bæredygtig, og vi beder derfor om forsamlingens opbakning om DIS-DANMARK's fortsatte arbejde. 

Dirigenten stillede herefter Formandens beretning til debat og godkendelse. 



Per Wedel Topp bød Samfundets iniatiativ velkommen med at den nedsatte planlægningsgruppe og som nu 

har fået DIS-DANMARK op at stå, men mente iøvrigt at planerne om et Bulletin Board er fortideligt endnu, 

det var vel ikke meningen at DIS-DANMARK skulle konkurere med "HVEM FORSKER HVAD?", men 

derimod indgå et samarbejde. Han kom herefter ind på nogle personlige tekniske problemer med 

programmet "Family Roots", og fik svar fra Hans Mikkelsen. 

Per Wedel Topp efterlyste brugere af programmet PAF. 

Per Schrøder, takkede også for iniatiativet med oprettelsen af DIS-DANMARK og efterlyste en 

sammenligning mellem de enkelte programmer til slægtsforskning, men arbejdede også lidt med PAF. 

Jørgen Papsøe (JP) svarede at det er vanskeligt at lave denne sammenligning, der er mange ting at tage 

hensyn til, og henviste til Formandens beretning, hvor der netop blev nævnt, at dette spørgsmål var 

tideligere efterlyst af Paul Lysholdt Rasmussen i SLÆGT & DATA, men vi arbejder med sagen. 

(FA) Svarede at med vores forskerregister er det muligt at finde de medlemmer som anvender det samme 

program, som een selv, og få etableret udveksling af oplysninger og erfaringer med disse medlemmer. 

E. Jørgensen, mente at der ved et møde her i København var nævnt noget om at de medlemmer, som 

representerede spec. programmer til slægtsforskning kunne indsende 25 linier om deres program til SLÆGT 

& DATA.(JP) svarede at der kun var modtaget sådan et indlæg om eet program, og da man ikke ville 

favorisere dette program for andre, så var det ikke kommet med i SLÆGT & DATA. 

Bruno Ahlquist kunne ikke forstå en artikkel i det sidste nr. af SLÆGT & DATA hvor der var nævnt nogle 

oplysninger om persondata og spurgte hvorfor der ikke var brugt de danske bogstaver Æ - Ø og Å, den 

brugte skrivemåde var uacceptabel. 

Dirigenten mente at vi fjernede os fra drøftelsen af formandens beretning, og at vi var kommet over i tekniske 

detalier, og spurgte endnu engang om der var kommentarer til formandens beretning eller om den kunne 

godkendes. 

Formandens beretning blev godkendt. 

3. Godkendelse af referater 

(FA) henviste til sin beretning hvor han havde nævnt DISDANMARK's tilhørsforhold til Samfundet og at de 

vedtægter som var udsendt sammen med SLÆGT & DATA, var udarbejdet i samarbejde med 

Planlægningsgruppen og Samfundets bestyrelse. 

Dirigenten stillede herefter vedtægterne til debat. 

Per Wedel Topp kunne ikke acceptere de udsendte vedtægter og ønskede nogle ændringer og tilføjelser og 

oplæste følgende: 

§ 5 Ændres: "Formanden vælges af generalforsamlingen". Tilføjes: "samt 2 suppleanter til bestyrelsen". 

5 Ændres: "Formanden vælges af generalforsamlingen". Tilføjes: "samt 2 suppleanter til bestyrelsen". 

§ 6 Ændres: "Ved valg til bestyrelse og revisorer samt suppleanter gælder almindelig stemmeflerhed, 

således at den der har flest stemmer er valgt.De øvrige er efter stemmetal 1. & 2. suppleant o.s.v.". Tilføjes: 

"Generalforsamlingen er gyldig uanset de fremmødtes antal." 



Ændres: "Ved valg til bestyrelse og revisorer samt suppleanter gælder almindelig stemmeflerhed, således at 
den der har flest stemmer er valgt.De øvrige er efter stemmetal 1. & 2. suppleant o.s.v.". Tilføjes: 
"Generalforsamlingen er gyldig uanset de fremmødtes antal." 

§ 7 Tilføjes: "Ved regnskabsføringen skal revisorene have forelagt følgrnde: Samtlige indtægts og 

udgiftsbilag i nummereret orden, kassekladen, medlemslisten, diverse bankbøger, girokontoudtog et 

foreløbigt driftsregnskab og status som i godkendt stand forelægges generalforsamlingen. 

Revisorene skal i perioden foretage en uanmeldt revision udover den ordinære." 

Dirigenten henviste til DIS-DANMARK's forhold til Samfundet og at vedtægterne var udarbejdet i samarbejde 

med Planlægningsgruppen og Samfundets bestyrelse. 

Per Wedel Topp mente at hans forslag til ændringer og tilføjelser, var den rigtige formulering som skulle 

anvendes og nævnte at der er en væsentlig forskel i forståelsen ved formuleringen: "Simpel stemmeflertal" 

eller "Almindelig stemmeflerhed", og at den sidste formulering var den rigtige. 

Der udspandt sig en livlig diskussion om disse formuleringer. 

Ole H. Jensen (OHJ) gav udtryk for at såfremt Per Wedel Topp ønskede formanden valgt på DIS-DK's 

generalforsamling, kunne man forvente at det økonomiske tilskud, som DIS-DK får fra Samfundet vil 

bortfalde, og med en kontingentforhøjelse tilfølge. 

Arne Binderup mente at selv om Per Wedel Topp ikke kunne godkende Vedtægterne, kunne der være andre 

medlemmer som kunne og bad om en afstemning. 

Vedtægterne blev herefter vedtaget med 27 stemmer mod 1. 

Revisorene skal i perioden foretage en uanmeldt revision udover den ordinære." 

Dirigenten henviste til DIS-DANMARK's forhold til Samfundet og at vedtægterne var udarbejdet i samarbejde 

med Planlægningsgruppen og Samfundets bestyrelse. 

Per Wedel Topp mente at hans forslag til ændringer og tilføjelser, var den rigtige formulering som skulle 

anvendes og nævnte at der er en væsentlig forskel i forståelsen ved formuleringen: "Simpel stemmeflertal" 

eller "Almindelig stemmeflerhed", og at den sidste formulering var den rigtige. 

Der udspandt sig en livlig diskussion om disse formuleringer. 

Ole H. Jensen (OHJ) gav udtryk for at såfremt Per Wedel Topp ønskede formanden valgt på DIS-DK's 

generalforsamling, kunne man forvente at det økonomiske tilskud, som DIS-DK får fra Samfundet vil 

bortfalde, og med en kontingentforhøjelse tilfølge. 

Arne Binderup mente at selv om Per Wedel Topp ikke kunne godkende Vedtægterne, kunne der være andre 

medlemmer som kunne og bad om en afstemning. 

Vedtægterne blev herefter vedtaget med 27 stemmer mod 1. 

4. Fastsættelse af kontingent 



Gert Krabsen oplyste, at det er den 1. ordinære generalforsamling, samt at der ikke er betalt kontingen de 

første 2 år, som DIS-DNMARK har eksisteret, men samtlige udgifter er betalt af Samfundet, så der er ingen 

regnskab at forelægge. 

Vi vil fortsat få et tilskud fra Samfundet, men vi kan ikke forvente at det er tilstrækkeligt til at dække vores 

udgifter, så derfor har planlægningsgruppen besluttet at opkræve et kontingent på Kr. 40.00 både i 1989 og 

1990. Dette beløb dækker hovedsagelig udgifter til trykning og forsendelse af SLÆGT & DATA, samt lidt til 

administration, resten forventer vi som sagt dækket af Samfundet. 

Der var ingen indvendinger fra medlemmerne. 

5. Valg af bestyrelse og revisorer 

Jørgen Papsøe oplyste at nu da Formanden er udpeget af Samfundet og bestyrelsen, skal bestå af 9 

medlemmer, så skal de 8 vælges af generalforsamlingen. 

Den samlede planlægningsgruppe vil gerne stille følgende forslag: 

Næstformand: Jørgen Papsøe, Vedbæk 

Kasserer: Gert Krabsen, Ålborg 

Sekretær: Ole H. Jensen, Nordborg 

Redaktør: Hanne Marie Rud, København 

Bestyrelsesmedlemmer: Georg Agerby, Brøndby 

Finn Grandt-Nielsen, Odense 

Arne Julin, København 

Poul Sten, Holte 

Bruno Ahlquist foreslog Per Wedel Topp som bestyrelsesmedlem, men han var ikke villig til at modtage valg. 

Der kom ikke andre forslag, så planlægningsgruppens forslag blev vedtaget. 

Til revisorer foreslog planlægningsgruppen: 

Carlo Hansen, Frederiksberg 

Ole Færch, Ålborg 

Som revisor suppleant foreslog planlægningsgruppen: 

Birgit Larsen, Ålborg 

Der kom ingen andre forslag, så disse forslag blev godkendt. 

6. Eventuelt 

Der kom ingen tilkendegivelser til dette punkt. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden takkede også for en god generalforsamling, og oplyste at arrangementet herefter er en 

presentation af EDB-programmerne GRIMULF og LANDBASE, som begge er udviklet af Landbohistorisk 

Selskab. 



Ole H. Jensen, sekretær/referant 

Georg Agerby, dirigent 

Finn Andersen, formand 

 


