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Generalforsamlingen var indkaldt i SLÆGT & DATA nr. 1, 1992 med følgende dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab for 1991 

4. Budget for 1993 og fastsættelse af kontingent for 1993, herunder debat om fremtidsplaner/-ønsker 

5. Indkomne forslag 

6. Valg 

  2 bestyrelsesmedlemmer er på valg 

    Ole H. Jensen, der ikke ønsker genvalg 

    Hanne Rud, der gerne modtager valg 

 Desuden skal der vælges nye i stedet for Torben Aastrup og Bent Rud. 

 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

Sv. E. Christensen bød velkommen og bekendtgjorde husordenen for Mormonkirkens mødesal. Herefter blev 

de fremmødte medlemmer af bestyrelsen præsenteret: 

Elsebeth Paikin, Hanne Rud, Arne Julin, Jørgen Papsøe og Ole Jensen samt formanden Svend-Erik 

Christiansen, Per Burchardi kommer senere, på grund af arbejde, så han kan fremlægge foreningens 

regnskab. 

Formanden gik herefter over til dagsordenen: 

Valg af ordstyrer 
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Bestyrelsens forslag til ordstyrer var Knud Spangsø, Randers. Der var ingen andre forslag. Ordstyreren 

konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig, da der var indkaldt i 

SLÆGT & DATA nr.1 der udkom i marts måned. 

Bestyrelsens beretning 

Formanden konstaterede at der var gået endnu et år og at beretningen skal fortælle lidt om det der er 

foregået i foreningen i den tid. 

Statestik: Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder og 8 medlemsmøder, og at de 6 af medlemsmøderne 

har været her i Københavnsområdet, med een undtagelse er disse holdt som aftenmøder. I Jylland har vi 

p.g.a større afstande mellem medlemmerne ikke afholdt aftenmøder men har valgt lørdagsmøder af en hel 

dags varighed. Deltagerantallet til disse møder har været mellem 30-40, dog har det sidste jyllandsmøde, 

som var i fællesskab med Slægtshistorisk forening i Ålborg, trukket ca 70 deltagere hvoraf ca. halvdelen var 

DIS-medlemmer. Medlemsmæssig går det hurtigt. Vi gik ind i 1991 med 372 medlemmer, og vi startede 

1992 med 468 medlemmer, altså en fremgang på næsten 100 medlemmer og tallet vokser stadig. Da 

kontingentet betales pr. kalenderår er tallet størst ved årets slutning, idet der hele tiden kommer nye 

medlemmer. 

SLÆGT & DATA: Bladet kommer med 4 numre årlig. Det er meget vanskeligt og forholdsvis dyrt at øge 

antallet af numre pr år, hvorimod en udvidelse ar de enkelte numre med flere sider kan gøres meget billigt og 

det ekstra arbejde, som der er, er relativt begrænset. Siden sidste generalforsamling er stofmængden øget; 

det har vel også noget st gøre med det øgede medlemstal. For at give mere plads i bladet, til mere tekst, har 

vi undladt at bringe tilmeldingsblanketter til de enkelte medlemsmøder, som vi ellers plejer at gøre. Det 

sidste nr. (marts) var udvidet til 28 sider for at øge pladsen. Næste nr. at SLÆGT & DATA er allerede fyldt, 

og i denne forbindelse vil vi prøve noget nyt, nemlig lave et tillæg - vi kalder det et særnummer, men 

udsender det som et tillæg. Så koster det kun ca. 67 øre at få det sendt ud. Særnummeret, som har været 

planlagt gennem længere tid, kommer til at handle om slægtsprogrammer og deres muligheder - det er 

næsten færdig nu. Redaktøren har oplyst at næsten alle modtagne indlæg er blevet bragt i bladet, men det 

bedste var jo at der var noget mere stof at vælge imellem, så indholdet kan blive noget bredere. 

Medlemsmøderne: Vi var lidt nervøse for, om den førnævnte udeladelse af tilmeldingsblanketter i SLÆGT & 

DATA skulle påvirke antallet af mødedeltagere, men det er der ikke noget, som tyder på. Vi sørger 

selvfølgelig for at omtale møderne i SLÆGT & DATA. Vi synes stadigvæk, det er en fordel for arrangørerne 

og deltagerne, at man tilmelder sig, så har vi en fornemmelse af, hvor mange der kommer, og deltagerne 

kan fra en deltagerliste arrangere fælleskørsel. Møderne er af stor vigtighed for vores forening, idet vi her har 

meget lettere ved at fremlægge og diskutere problemer omkring vores slægtsforskning og vores 

smertensbarn - computeren. Man lærer nogle ligesindede at kende, ikke blot som et trykt navn. Emnerne til 

møderne har været koncentreret om EDB, men der findes også andre muligheder - f. eks. slægtsforskning. 

Vi modtager gerne forslag til kommende arrangementer - vi skal nok arrangere og finde eventuelle 

foredragsholdere. I forbindelse med det næste nummer af SLÆGT & DATA er planen at udsende et 

spørgeskema omhandlende medlemmernes slægtshistoriske og EDB-mæssige interesser. Ud fra de 

returnerede svar kan vi få et bedre indtryk af, hvilke emner vi skal tage op. 

Arkivalieindtastningen: I løbet af det sidste år har der været mange henvendelser omkring afskrifter af 

slægtshistoriske kilder, og mange står på spring til at gå igang. Det er vigtigt, at der snart bliver etableret et 

eller andet udvalg, som har så stor en bredde og indsigt, at det kan råde og vejlede på området, samt være 

med til at påvirke udviklingen. Der er mange dybereliggende overvejelser omkring brugen af EDB til 

indtastninger, og udvalget bør bl.a. indeholde arkivfolk. DIS-DK's kildeoversigt i forskerregisteret er i denne 



forbindelse et vigtigt redskab, idet den kan oplyse om, hvad der allerede er afskrevet eller lagt ind på EDB. 

Kildeoversigten vil sideløbende blive udvidet med de forskellige kildetyper, men indtil videre har interessen 

været størst omkring folketællingerne - det har nok noget at gøre med deres ukomplicerede opbygning.  

Hvem Forsker Hvad: Som et forsøg fik vi i 1991 lov at diskette-udgive årbogen "Hvem Forsker Hvad" fra 

dette år. Hertil brugte vi foreningens DIS-info program, der er ideelt til tekstsøgning. Om vi også kommer til at 

udsende 1992 udgaven, er der endnu ikke taget stilling til. 

Andre diskette udgivelser: Vi tilbyder det lige nævnte forskerregister med kildeoversigten, samt DIS-Blad 

med alle artikler fra SLÆGT & DATA i et lille læseprogram. Det har vi i øvrigt eksporteret til vore kollegaer i 

Norge og Sverige. 

Vedtægtsændringer: Sidste år havde vi vedtægtsændringer på programmet, da vi holdt generalforsamling. 

De nye vedtægter, som blev vedtaget blev bragt i det efterfølgende nummer (juni) af SLÆGT & DATA, og vi 

har derfor ikke fundet det nødvendig et sende dem ud separat til hvert medlem - nye medlemmer får en kopi 

af disse vedtægter ved indmeldelsen. 

Nordisk Symposium: I 1991 var det Norge, som afholdte Nordisk Symposium, hvor der via foredrag og 

debatter udveksledes erfaringer og informationer om udviklingen indenfor "slægtsforskning og EDB". 

Kollegaer fra DIS-foreninger i Norge, Sverige, Finland og Danmark deltog i symposiet i dagene 25-27. 

oktober. I forbindelse med den traditionelle konkurance var det i øvrigt eet af vores medlemmer, som vandt 

præmie for "bedste slægtsbog produceret ved hjælp at EDB". Årets nordiske symposium afholdes i Finland i 

dagene 7-8 november 1992. Jeg regner med, at vi inden så længe hører nærmere herom. Afholdelsen af 

Nordisk Symposium plejer at gå på skift, og det er vores tur til næste år, hvis rækkefølgen skal holdes. Vi har 

diskuteret det lidt i bestyrelsen, men har på nuværende tidspunkt ikke sagt ja endnu. Vi tror ikke vi magter at 

påtage os dette, men hvis der er nogen som vil være med til at arrangere, hører vi gerne derom. 

Fremtidsplanerne: I bestyrelsen er fremtidsperspektiverne blevet diskuteret flere gange. 

Hvad skal vi satse på? 

I hvilken retning kører udviklingen? 

Hvorledes kan vi være med til at påvirke udviklingen? 

Hvad ønsker medlemmerne? 

Vi synes, at disse ting er så vigtige, at vi gerne vil have en debat herom på denne generalforsamling. 

Formanden sluttede beretningen med at oplyse at det var de vigtigste ting i foreningens virke i det forløbne 

år. 

Dirigenten spurgte om der var kommentarer til bestyrelsens beretning? 

Jørgen Papsøe havde følgende tilføjelse til beretningen: Med hensyn til udsendelsen af SLÆGT & DATA, så 

meddeler P&T tilbage, efter udsendelsen af bladet, om eventuelle adresse ændringer. P&T skal derimod 

have de afmeldinger, tilmeldinger samt adresse ændringer foreningen har modtaget senest 14 dage før 

udsendelsen af bladet. Og fortsatte, med hensyn til pris og vægt        er 28 sider lige under den portogrænse 

vi hidtil har kunne klare. 

Robert Oest-Larsen takkede DIS-DK for deres deltagelse ved slægtsforskertræffet, og bemærkede at 

demonstrationen af de forskellige programmer havde en stor interesse. 



Regnskab 

På grund af at kasseren ikke var ankommet sprang man ned til den sidste del af punkt 4, nemlig fremtiden. 

Fremtidsplaner 

Dette punkt indledtes med at Elsebeth Paikin redegør for bestyrelsens fremtidsplaner for foreningen m.h.t. 

SLÆGT & DATA, medlemsmøder, forskerregisteret, kildeindtastninger herunder om koordinationsgrupper og 

samarbejdsgrupper, kontakter til andre institutioner og foreninger, evt. oprettelse af lokale DIS-foreninger, 

eget BBS - se separat bilag herfor. 

Efter denne redegørelse spurgte ordstyreren om der var spørgsmål og kommentarer til foreningens 

fremtidsplaner? 

Bent Holm oplyste at han havde indtastet flere tusind personer ind i Brothers Keeper og spurgte om hvem 

der kunne opbevare disse oplysninger, så de ikke ville gå tabt, men være til gavn for andre? Lisbeth 

Andersen svarede at såfremt der er kildeoplysninger med, kunne Mormonkirken godt opbevare disse 

oplysninger. Elsebeth Paikin tilføjede, at der er også muligheder på Dansk Data Arkiv i Odense. 

H.H. Høeg efterlyste oplysninger om en standard for indtastningsprogrammer var med i vores fremtidsplaner 

og var særdeles skuffet over at der ikke var noget klart om dette. Elsebeth Paikin oplyste at det var med, og 

at det har været diskuteret før i DIS-DK og i udlandet, uden at der var kommet nogen løsninger. Derfor skal 

koordinationsgruppen for kildeindtastninger netop drøfte dette, og mente at der var brugt et andet end end 

"standard". 

Jens Grauengaard mente at der var nogle positive ting i de fremtidsplaner, og havde hæftet sig ved 

oprettelse af evt. lokale afdelinger, men det ville kræve vedtægtsændringer. 

Jørgen Papsøe svarede H.H. Holm at der gennem tiden har været skrevet netop noget om standarder i 

SLÆGT & DATA indtil flere gange og bl.a. efterlyst eksempler og ønsker fra medlemmerne. 

H.H. Holm spurgte om den nye rigsarkivar var interesseret i de registre der er og bliver udarbejdet? Det var 

der ingen fra bestyrelsen, som kunne svare på. Men det vil da blive undersøgt. 

Ole Jensen oplyste, at der tidligere var afleveret et register over kirkebøgerne for Rud sogn i Randers amt, 

som dækker årene 1736-1814 for fødte, viede og døde; det har taget flere år for landsarkivet at få disse 

registre frem i læsesalen og var ikke fremme i marts måned i år. Ole Jensen mente at såfremt landsarkiverne 

ikke viser mere interesse for sådanne registre ville der ikke komme flere fra hans side. 

Regnskab 

Da kassereren ikke efter en pause ikke var mødt, begyndte formanden en gennemgang af det reviderede 

regnskab. Se vedlagte bilag. 

Budget og fastsættelse af kontingent: 

Elsebeth Paikin fremlagde følgende budget for 1993: 

Indtægter 

Kontingent - 600 medl. á Kr. 80.00 = Kr. 48.000.00 

Renter                                                    Kr.      800.00 

Medlemsmøder                                    Kr.   6.700.00 

Diverse                                                  Kr.   7.000.00 

I alt                                                         Kr. 61.800.00 

Udgifter 

Porto                                                     Kr.   7.000.00 

Møder                                                   Kr. 10.000.00 



SLÆGT & DATA                                Kr. 20.000.00 

Disketter                                              Kr.   3.000.00 

Tryksager (pjecer)                              Kr.   6.800.00 

Diverse                                                Kr. 15.000.00 

I alt                                                       Kr. 61.800.00 

Elsebeth Paikin fortsatte at ud fra de aktiviteter, som er fremlagt, foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse 

på Kr. 20.00 til ialt Kr. 80.00 pr. år. Der fremkom forslag fra flere medlemmer om en kontingentforhøjelse op 

til Kr. 100.00, netop for at klarer det højere aktivitetsniveau samt at det ikke er rart for en kasserer at stå sidst 

på regnskabsåret og uden penge i kassen. Efter mange diskussioner blev bestyrelsens forslag til budget og 

kontingentforhøjelsen til Kr. 80.00 vedtaget. 

Jørgen Papsøe supplerede med at oplyse at der også er muligheder for at søge tilskud fra forskellige fonde 

til forskellige tiltag. 

Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogle forslag til behandling på generalforsamlingen. 

Valg 

Bestyrelsen havde følgende forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: 

Jens Verner Nielsen, Sydals 

Bent Pilgaard, Viborg 

Villy Danielsen, Frederiksberg C 

Hanne Rud, Ballerup. 

Der var ikke andre forslag, så de foreslåede medlemmer blev valgt. 

Til revisorer havde bestyrelsen følgende forslag: 

Jette Stoltenberg, Brøndby Strand 

Ole Jensen, Nordborg 

Som revisor blev yderligere foreslået: Jens Grauengaard. 

Efter afstemning blev bestyrelsens forslag vedtaget og som revisor suppleant blev derefter Jens 

Grauengaard. 

Eventuelt 

Der var ingen indlæg til dette punkt. 

Ordstyreren takkede for god ro og orden. 

Ole Jensen 

Svend-Erik Christiansen 

Knud Spangsø 

 


