Referat af bestyrelsesmøde i Danske Slægtsforskere,
Lørdag d. 17. August 2019, i Odense
Tilstede: Per Andersen, Kirsten Sanders, Hans Mølgaard, Yvonne Christiansen,
Lone Bergmann, Ivan Jensen, Jesper Skov, Anton Blåbjerg, Bodil Christensen.
Afbud fra: Niels Aage Bach, Michael Dupont, Kathrine Tobiassen, og Nicolai
Johannsen.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Økonomi
Status og budgetopfølgning:
På grund af øgede aktiviteter, herunder biblioteket, ekspeditionen og en ny
hjemmeside forventer vi, at årets resultat bliver mindre end umiddelbart
budgetteret.
3. Ekspeditionen, status
Indretningen af det nye lokale er i fuld sving, og Lena Sørensen er gået i gang
med arbejdet i ekspeditionen.
Bogsalg: Webshoppen er det sted, hvor medlemmerne kan købe faglige bøger til
slægtsforskning. Der er godt salg i bøgerne.
4. Nyt medlemssystem, status
Følger tidsplanen, første test køres i uge 34-36, forventet idriftsættelse uge 4243.
Der bliver undervisning i systemet d. 11. september, primært Niels Aage Bach
og Lena Sørensen, alle bestyrelsesmedlemmer er også velkomne.
Der er frist 1. oktober for svar på mailen til lokalforeningerne, om de fortsat
ønsker, at Danske Slægtsforskere står for lokalforeningens administration.
Prisen på det nye medlemssystem holder ikke, det bliver 16.000 kr. dyrere end
forventet, primært pga. kompleksitet i data vedr. lokalforeninger.
5. Ny hjemmeside, status
Den nuværende hjemmeside lukkes ned 31.12.2019. Der er taget en kopi af den
offentlige del af vores hjemmeside.
Ivan sender en mail til bestyrelsen, med link til den nye hjemmeside, og vi
bedes kigge på den og komme med input til Ivan Jensen og Jesper Skov.
Opgradering af Forum til nyeste version vil ske samtidig med implementering af
det nye medlemssystem, omkring uge 42-43. Der kommer besked ud til alle
brugere om opgraderingen, og det forventes, at der er lukket i Forum en uges
tid, før det hele virker.

Den nye hjemmeside får i første omgang overflyttet det gamle indhold, og vil
blive tilpasset efterhånden.
Der blev nedsat et redaktionsudvalg, bestående af Kathrine Tobiasen (formand
for udvalget), Kirsten Sanders, Lone Bergmann og Bodil Grove Christensen.
Yvonne Christiansen vil også være interesseret, hvis vi mangler medlemmer i
udvalget. Vi skal også have et par brugere med i udvalget, giv besked til Ivan
Jensen og Jesper Skov med navne.
Opgaven for udvalget er at læse tekster igennem, se på form og indhold, og
tjekke, at links virker. Ivan Jensen skriver til udvalget, når der er tekster, som
skal tjekkes igennem.
Den nye hjemmeside går i luften 1.1.2020.
Økonomien for den nye hjemmeside: Det forventes, at der, når alt er
implementeret, vil være en besparelse i forhold til det nuværende setup.
6. Udvalgene
a. Strategiudvalget
Afholder møde umiddelbart efter bestyrelsesmødet.
b. Hjemmesideudvalget
Se ovenfor, pkt. 5.
c. Lokalforeningsudvalget
Ny lokalforening i Fåborg - etableres sept. 2019. Informationsmøde
11. september, stiftende generalforsamling 14 dage senere.
Medlemmerne i den nye forening i Fåborg får kontingentfrit
medlemskab af DS resten af 2019, mod at de betaler kontingent af
lokalforeningen for et halvt år, altså resten af 2019.
Udbetaling af tilskud til alle lokalforeninger:
Hans Mølgaard har udsendt mail for at få oversigt over hvor meget
lokalforeningerne har brugt det sidste halve år. Der er få
lokalforeninger, som endnu ikke har svaret på denne mail.
d. Arkiv- og Biblioteksudvalget
Der er modtaget 50.000 kr. fra Rigsarkivet.
Bidrag fra sponsorer er pt. på 8.100 kr.
Der er indkøbt en elektrisk sækkevogn til trapper, og der vil blive
opsat solfilm på vinduerne.
Vi afventes svar fra forskellige fonde, bl.a. vedr. projekt med
lokalhistorisk litteratur.
Reception i de nye lokaler d. 22. oktober.

Manglende Google indeksering er løst.
Der er planlagt presseaktiviteter, f.eks. i forbindelse med bog nr.
5.000 online, eventuel overtagelse af Frederiksberg Biblioteks
genealogiske samling, ca. 8.000 bøger, og ny udgave af Bovrup
kartoteket.
Ny databaseserver-strategi: Der arbejdes med at få lagt dataene op i
skyen.
e. Udvalget for samarbejde med offentlige myndigheder
AO Brugerrådsmøde afholdes på mandag, d. 19.8. KS har bedt om at
få debatteret, hvordan de farvede scanninger af kirkebøgerne er
registreret på AO.
KS ønsker at få oplyst, om vi kan få adgang til den elektroniske
kirkebog for døde.
Overdragelse af registret over dødsårsager.
LB: bestilling af kirkebøger over døde der går på tværs af 1960 er
problematisk pt. Rigsarkivet har lovet at instruere medarbejderne i,
at det er muligt at bestille kirkebøgerne, - det er dog ikke helt på
plads endnu.
Til gengæld er Rigsarkivet blevet rigtig gode til at rette fejl mht.
forkerte navne på sogne etc.
Deltagelse i Kulturmødet Nykøbing Mors: KS deltager, de skal snakke
om Link-Lives og hvad vi som slægtsforskere kan bidrage med til
projektet, og hvad det på sigt kan bruges til. Det foregår 22. - 24.
August.
f. Markedsførings- og aktivitetsudvalget
Genoptryk af Sogn-Herred-Amt: Lone har sendt et forslag til
udvidelse omkring københavnske sogne. Det blev besluttet at lave et
fotografisk optryk af den nuværende bog i 500 ex. I foråret 2020 bør
der arbejdes med en revision af bogen og en evt. udvidelse med
supplerende oplysninger.
Udarbejdelse af små-vejledninger (se ref. fra best.m. i maj), bl.a.
uægte børn (Lone). DS-Wiki.
SW 2019 - 101 deltagere. Alt er på plads.
ÅbentHus. Hjemmesiden kommer op snarest. Helsingør, Sønderborg,
Århus, Guldborgsund.
Bladet – format. Der var enighed om, at det nye format ikke er
optimalt. Vi går derfor tilbage til det gamle format.
Per orienterede om, at han er med i en udsendelse i DR til januar,
hvor han optræder som slægtsforskerspecialist.

Tilbudskampagne: Køres i efteråret.
7. Lokalforeningsrådet
Hvem forsker hvad. Knytter sogne, navne og slægtsforskere sammen.
Lokalforeningsrådet arbejder videre med overvejelser om mulighederne i et
sådant projekt - evt. på det nye Forum.
Møde i november for kasserere (medlemssystemet) og webmastere (oplæring i
hjemmesidesystemet). På mødet i foråret (15. marts): formænd (hvem forsker
hvad).
8. Nyhedsbrevet - kvalitet og frekvens
Det er Jens, der samler op og sender nyheder til Jesper, som derefter sender
nyhedsbrevet ud. Fremover vil det være hensigtsmæssigt med et nyhedsbrev en
gang om måneden eller oftere.
Hvem sender vi nyhedsbrev til: Alle, der gerne vil modtage dette. Når den nye
hjemmeside er oppe at køre, skal der køres en kampagne for at få folk til at sige
ja til at få nyhedsbrevet. (i 2020)
9. Henvendelse fra MyHeritage
Per holder møde med MH på tirsdag.
10. Kommende møder
9. november 2019
18. januar 2020
8. marts 2020
25. april 2020 - generalforsamling
11. Eventuelt
12. Godkendelse af referat

Kommenterede [PA1]: Måske kun i det interne

