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tirsdag den 15. maj 1990, kl. 19.00 på Landsarkivet, Jagtvej 10, København. 

Generalforsamlingen var indkaldt i SLÆGT & DATA nr. 1, 1990 med følgende dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab og budget 

4. Fastsættelse af kontingent for 1991 

5. Indkomne forslag 
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Finn Andersen (FA) bød velkommen, og oplyste at man har gode erfaringer med at lægge mødeaftner om 

tirsdagen her i Københavns området, og derfor er generalforsamlingen i år placeret her idag. Og ikke som 

sidste år på en lørdag. 
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Og oplyste endvidere at der var afbud fra nogle bestyrelsens medlemmer, samt at andre var forhindret men, 

vil komme senere. 

Formanden bød også velkommen til Torben Aastrup, der efter generalforsamlingen vil fortælle lidt om 

gruppearbejdet i forbindelse med indtastning af Århus By`s folketælling 1845. 

Valg af ordstyrer 

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

Bestyrelsen foreslår Bruno Ahlquist. 

Der var ingen andre forslag. 

Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet med det lovlige indvarselet med 14 dage og 

at dagsordenen indeholder de obligatoriske punkter, som beretning, regnskab og valg. (Der var ialt 27 

medlemmer tilstede). 

Bestyrelsens beretning 

FA oplyste i sin beretning at der har været afholdt 3 møder i forretningsudvalget og 2 bestyrelsesmøder, 

derudover har der været en del telefonisk og skriftlig kontakt bestyrelsens medlemmer imellem. 

Et punkt, som er indgående diskuteret i bestyrelsen er vedtægtsændringer, dels på baggrund af 

diskussionen på sidste års generalforsamling, men også andre ændringer af mere principiel og langsigtet art. 

Bestyrelsen føler det er uhensigtsmæssig at kun medlemmer af Samfundet kan blive medlem af DIS-DK, 

men slægtsforskere der er medlemmer i andre organisationer eller slægtsforskere i almindelighed ikke kan 

optages som medlemmer. Ligeledes er det utidssvarende at formanden for DIS-DK skal udpeges af 

Samfundets bestyrelse. Disse spørgsmål er diskuteret i Samfudets bestyrelse, og der er foreløbig opnået 

enighed om følgende ændringer i DIS-vedtægter: 

A. Medlemsskab af Samfundet, skal ikke længere være nogen betingelse for at blive medlem af DIS-DK. Der 

stilles herefter ingen betingelser. 

B. Formanden for DIS-DK skal ikke længere udpeges af Samfundets bestyrelse, men vælges af DIS-

generalforsamling, som de øvrige medlemmer af bestyrelsen. 

Disse ændringer, vil sammen med med andre mindre ændringer blive forelagt på generalforsamlingen i 

1991, men vi har allerede nu fået en godkendelse fra Samfundets bestyrelse til at ophæve kravet om 

medlemsskab af Samfundet. 

Derimod er det diskuteret om det er en god ide at udforme vedtægterne for henholdsvis Samfundet og DIS-

DK således at DIS-DK kan vælge et medlem til Samfundets bestyrelse og omvendt, og derved opretholde en 

forbindelse foreningerne imellem. 

Til trods for før omtalte forslag om vedtægtsændringer har vi fået tilsagn om et økonomisk tilskud på Kr 

5000.00 fra Samfundet, for både 1989 og 1990, hvilket stabiliserer vores økonomi frem til 1991, hvorfra en 

evt. kontigentforhøjelse kan få sin virkning. 



Der vil senere kunne tages stilling til eventuelle tilskud fra Samfundet for så vidt angår for 1991, idet den 

formelde situation ændres som følge af de tidligere nævnte vedtægtsændringer. 

Bestyrelsen vil nu i gang med at formulere vedtægtsændringerne, men vi vil også opfordre medlemmerne til 

at gennemlæse de nuværende vedtægter og sende evt. forslag til bestyrelsen. 

M.h.t. arrangementer var efteråret 1989 noget tamt, men det blev der rettet op på i 1990 med 5 mødeaftner i 

København, med en god tilslutning til dem alle, samt et heldagsmøde i Fredericia, ligeledes med god 

tilslutning. 

Vi kunne godt ønske os flere synspunkter fra vore medlemmer om vores mødevirksomhed samt deres 

indhold. 

Vores blad SLÆGT & DATA er udkommet regelmæssig, og Formanden synes at det er flot at en så lille 

forening magter et så teknisk gennemført medlemsblad 4 gange årligt. Indholdsmæssig er det også et godt 

blad, men redaktøren kunne godt tænke sig et større udbud af artikler og kommentarer fra medlemmerne. 

I 1989 blev nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Tommy Christensen samt Hanne Marie og Bent Rud, der 

skal udarbejde en fortegnelse over publicerede og EDB-registrerede folketællinger fra 1769 og til 1911 for 

kongeriget Danmark, og at det grundlæggende arbejde er godt igang. 

Vi finder det vigtigt at en sådan oversigt gøres tilgængelig for alle, dels fordi det er et nyttigt redskab, dels for 

at undgå at nogle giver sig i kast med opgaver, som andre allerede har løst. 

I slutningen af 1989 blev etableret et særligt slægtsforskerområde på et eksisterende Bulletin Board, som en 

prøveforanstaltning. 

Aktiviteten har som ventet været ret beskeden, men vi gør os nogle erfaringer, som vi senere kan have nytte 

af. 

Vi havde håbet på et nordisk seminar i 1989 i Norge, men der var ikke etableret en DIS-organisation før hen 

på sensomren. Men nu er den etableret under navnet DIS-Norge. 

Der har været skriftlige kontakter til foreningerne i både Finland og Sverige om det fortsatte nordiske 

samarbejde,og det kan oplyses at der den 27. og 28. oktober 1990 afholdes det 4. Nordiske Symposiet om 

Datorhjälp, arrangeret af Dis-Sverige i anledning af foreningens 10-års jubilæum. 

Formanden sluttede beretningen med at opfordre medlemmerne til at fremkomme med flere synspunkter om 

foreningens virksomhed i almindelighed, samt SLÆGT & DATA og vore medlemsmøder i særdeleshed. 

Vi ville gerne have flere deltagere til vores generalforsamling og vil også med mellemrum henlægge 

generalforsamlingen til et andet sted end København. Vi har overvejet at lade generalforsamlingen indgå i et 

dagsarrangement eller et veek-end arrangenent i Jylland eller på Fyn. 

Ordstyreren stillede herefter bestyrelsens beretning til debat: 

De eneste kommentarer til beretningen var at Georg Agerby oplyste at i forbindelse med DIS-Sverige 10-års 

jubilæum var udskrevet en konkurence, som var opdelt i 3 dele: 



1. Største anetavle 

2. Største efterslæftstavle 

3. Bedste Slægtsbog 

Og at sidste frist for indsendelse er 1. oktober 1990. 

Beretningen blev enstemmig godkendt. 

Regnskab og budget 

På grund af kasseren havde sendt afbud, var det formanden der fremlagde regnskabet (se bilag), og 

tilføjede yderligere nogle 

oplysninger til de enkelte poster under gennemgangen, bl.a. at det tilskud, fra Samfundet, som figurerer er 

for 1988, men først regnskabsført i 1989. 

Ordstyreren stillede herefter regnskabet til diskussion: 

Jørgen Papsøe oplyste at udgifterne til trykning af SLÆGT & DATA egentlig kun var for eet halvt år, og at 

der ikke kommer yderligere nogen regning for trykning for det sidste halve år. 

Udgifterne til porto, ved udsendelse af SLÆGT & DATA blev også diskuteret, og man vil fra bestyrelsens 

side indhendte oplysninger om at udsende bladet som "postbesørget blad". 

Der var en enkelt kommentar vedr. datoen for regnskabets underskrift og datoen for den ene af revisors 

underskrift. 

Hertil svarede FA, at den første revisor havde ønsket nogle tekstændringer i regnskaber, og derved 

ændrede kassereren sin dato. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

Fastsættelse af kontingent for 1991 

Formanden fremlagde bestyrelsens forslag, med at forhøje kontigentet for 1991 fra Kr. 40.00 til Kr. 60.00, 

specielt af hensyn til de stigende portoudgifter. 

Ordstyreren stillede herefter forsalget om kontingentforhøjelse til debat: 

Jørgen Papsøe oplyste at stigningen på de 20.00 Kr. pr. medlem er mere end tilskuddet fra Samfundet, ialt 

Kr. 5000.00 for 1990, som svarer til Kr. 18.65 pr. medlem. 

Axel Nissen mente at forhøjelsen var for lille og og ville have kontingentet op på Kr. 100.00. Hvorimod andre 

foreslog en kontingent på Kr. 75.00, dette kunne Axel Nissen også godt acceptere. 

Der var andre medlemmer der mente, at der vil komme en større tilgang af medlemmer til DIS-DK nu efter at 

det ikke er en betingelse at man skal være medlem af Samfundet også. 

Der var flest tilkendegivelser om at acceptere den af bestyrelsen foreslåede stigning til Kr. 60.00. 



Ved afstemning var der 20 stemmer for bestyrelsens forslag, det andet forsalg om en kontingent på Kr. 

75.00, kom derfor ikke til afstemning. 

Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne. 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer samt revisorsupplant 

Formanden oplyste, at i henhold til vore vedtægter skal der foretages valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Georg Agerby, Finn Grandt-Nielsen og Gert Krabsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen, og foreslog 

følgende medlemmer til bestyrelsen: 

Per Burchardi, Torben Aastrup og Svend-Erik Christiansen. 

Da der ikke kom andre forslag fra medlemmerne, var de foreslåede medlemmer valgt. 

Videre foreslog FA genvalg af Carlo Hansen og Ole Færch til revisorer (begge havde givet tilsagn om at 

fortsætte), samt Birgit Larsen til revisorsupplant (havde også givet tilsagn). 

Der kom ikke andre forslag, hvorved de foreslåede var genvalgt. 

Eventuelt 

Hans Mikkelsen spurgte om det er muligt at opnå sponsorstøtte til foreningens arbejde ved fondte eller 

erhvervslivet? 

Ole Jensen oplyste at der tidligere i bestyrelsen har været drøftet reklamer i SLÆGT & DATA, men der var 

ikke kommet en beslutning om gennemføre dette. 

Formanden oplyste at der er muligheder for at søge om midler hos forskellige fonde og lignende, men det er 

ikke taget nogen beslutning i bestyrelsen vedrørende dette. 

Ole Jensen, Sekretær 

Finn Andersen, Formand 

Bruno Ahlquist, Ordstyrer 

 


