
Maj 2011  

Her kan du læse referatet af bestyrelsens weekendmøde den 7. - 8. maj 2011. Mødet havde som sit 

hovedformål at behandle visionerne for de kommende års arbejde.  

1. Velkomst til nye medlemmer 

Bestyrelsen præsenterede sig for de to nye medlemmer af bestyrelsen/suppleanter, ligesom disse 

præsenterede sig og redegjorde for deres holdninger og interesseområder i forbindelse med det 

forestående arbejde. 

2.   Evaluering af generalforsamlingen 

Susanne Fuglsang takkede Arne Christiansen for et flot arrangement. Alle deltagere virkede godt 

tilfredse med, at der før selve generalforsamlingen var rundvisning i Den fynske Landsby og 

derefter spisning. 

Arne Christiansen gjorde opmærksom på, at lydsiden, der blev optaget under generalforsamlingen, 

nu ligger på hjemmesiden, og at man som bestyrelsesmedlem kan høre den. Næste år bør 

bestyrelsen før generalforsamlingen gøre opmærksom på, at man ønsker at udgive optagelsen på 

hjemmesiden. 

3.   Konstituering og forretningsorden 

Den midlertidige konstituering fra generalforsamlingen blev vedtaget. 

Arne Christiansen gennemgik forretningsordenen og foretog de rettelser, som bestyrelsen blev enig 

i. Nyeste version af forretningsordenen er dateret 07.05.2011. 

4.   Drøftelse af udvalg og bemanding af udvalg 

Poul Wachmann foreslog en ny udvalgsstruktur, nemlig fem udvalg: 

1. Strategiudvalg (strategi, organisation), 

2. Medieudvalg (hjemmesider, blad/bogudgivelser), 

3. Genealogiudvalg (kilder, databaser og arkiver), 

4. Samarbejdsudvalg (eksterne foreninger og arbejdsgrupper) 

5. Økonomiudvalg (bevillinger, budgetter og kontingent) 

Formålet med forslaget var især at samle udvalgene i nogle større og mere overordnede grupper. 

Susanne Fuglsang gjorde opmærksom på, at udvalgsarbejdet er forholdsvist nyt i DIS-Danmarks 

bestyrelse, og at det er for tidligt at ændre udvalgene.Det blev besluttet, at man skulle se tiden an, 

før der blev foretaget større ændringer. 



Bestyrelsesmedlemmernes opgaver i udvalgene blev gennemgået, og der blev udarbejdet en 

revideret liste over udvalgsposter. 

5.   Hvad skal vi arbejde med i 2011 

Morten H. Nielsen mente, at der var behov for mere opsøgende arbejde, så man fik udbredt 

kendskabet til slægtsforskning til den brede befolkning. 

Arne Christiansen mente, at Kildeudvalget og markedsføringen burde fremhæves. Mht. 

Kildeudvalget, så skal indgangsmidler (fx navneregistre), der ikke digitaliseres af Statens Arkiver, 

vægtes, også af hensyn til, at DIS-Danmark hurtigt får kilder lagt på nettet og dermed kommer i 

gang med Kildeprojektet. 

6.   Statens Arkiver 

Susanne Fuglsang berettede, at CPR-nummer projekt 2 er afsluttet, og at kirkebøgerne nu er renset 

for CPR-numre og lagt på Arkivalieronline. Statens Arkiver fortsætter med CPR-nummer projekt 3. 

Hun så det som positivt, at foreningens medlemmer stadig bliver inddraget i samarbejdet med 

Statens Arkiver. 

Susanne Fuglsang fortalte, at Rigsarkivet og Landsarkivet i København får en ny fælles læsesal i 

begyndelsen af 2012, og at projektleder Charlotte S.H. Jensen har kontaktet foreningen vedr. 

sammenlægningen og inviteret til et informationsmøde 24.05.2011. 

7.   Lokalforeningsudvalget 

Poul Wachmann spurgte, om der var mulighed for at få ændret reglerne for tilskud til foreninger, 

der ikke er medlem af DIS-Danmark, evt. så det er kommunegrænserne, der er bestemmende for, 

om der gives tilskud, og ikke afstanden til en DIS-lokalforening. 

Morten H. Nielsen gjorde opmærksom på, at dette allerede er drøftet i Lokalforeningsudvalget, og 

at man efter nøje overvejelser har besluttet, at der kun ydes støtte til lokal- og slægtshistoriske 

foreninger mere end 50 km borte fra en DIS-lokalforening. 

7.2. Det kommende arbejde 

Susanne Fuglsang fortalte, at man planlægger et webmasterkursus for DIS-lokalforeninger i juli 

2011, da det kursus, der tidligere er afholdt, var en stor succes. Desuden er der snart fællesmøde for 

Lokalforeningsudvalget og DIS-lokalforeningernes formænd. 

8.   Kildeindtastningsudvalget 

8.1. Status 



Poul Wachmann fortalte, at Statens Arkiver er interesseret i et samarbejde med DIS-Danmark, og at 

Statens Arkiver er i gang med at digitalisere en række udvalgte skifteprotokoller for foreningen. 

Skifteprotokollerne for Adelersborg foreligger nu. 

8.2. Det kommende arbejde 

Digitaliseringen af de skifter, DIS-Danmark snart får af Statens Arkiver, kan være en prøve på det 

forestående arbejde og kan bruges til Kildeudvalgets fremtidsplaner om kilder på nettet, online 

indeksering o.a. 

Arne Christiansen foreslog møde med Københavns Stadsarkiv for at få indblik i databasen bag 

Politiets Registerblade.  

9.   Strategiudvalget 

9.1. Status 

Susanne Fuglsang fortalte, at de første medlemsmøder blev afholdt i efteråret 2010, og at det sidste 

møde fandt sted i februar 2011 i Haderslev, samt at det var en meget positiv oplevelse. 

9.2. Det kommende arbejde 

Næste uge bliver der afholdt medlemsmøder i Randers og Brønderslev. Arne Christiansen fortalte, 

at der allerede nu er mange tilmeldte. 

10.   DIS-Træf 

Ruben Højmark fortalte, at der har været problemer med programmet, og at han derfor har en stak 

filer liggende, der venter på at blive oparbejdet. Problemet vil formentlig blive løst i løbet af den 

kommende uge. 

11.   Amt-Herred-Sogn genoptryk 

11.1.  Status 

Henning Karlby fortalte, at teksten er færdig og parat til korrekturlæsning. 

Bestyrelse var enighed i, at Amt-Herred-Sogn ikke skal udkomme som særnummer af Slægt og 

Data, men udsendes gratis til alle medlemmer sammen med det på det tidspunkt nærmeste nummer 

af tidsskriftet. Oplaget bør være på 10.000 eller 12.000 eksemplarer, afhængig af prisforskellen i 

trykkeomkostninger. 

Arne Christiansen spurgte, om Amt-Herred-Sogn skal udgives på nettet. Morten H. Nielsen mente 

ikke, det var relevant, da DIG-DAG (Danmarks Digitale Atlas) og Amt-Herred-Sogn-portalen vil 

have de samme informationer. Dette var bestyrelsen enig i. 



Ruben Højmark havde udsendt en pdf-fil om danske kirkesogne. Der var enighed i bestyrelsen om, 

at teksten ikke burde trykkes, da der var tale om mange sider, men at den evt. skal tilbydes som 

download på hjemmesiden eller udsendes via mail til medlemmerne. 

12.   Netbaseret efterfølger for Hvem-Forsker-Hvad 

Arne Christiansen fortalte, at HFHs kasserer Werner Wittekind har udsendt regnskabet, og at det 

har givet et underskud på 23.000 kr. Det er en dårlig forretning, og Arne Christiansen ser gerne, at 

formuen bliver delt i tre lige store portioner. Det blev foreslået, at DIS-Danmark laver en digital 

udgave af HFH på hjemmesiden. Det blev drøftet, om man kunne bruge et felt i "Min side" til 

indtastning af kortfattede slægtsoplysninger: Hvad man forsker i, specielle slægtsnavne og 

stednavne. Man kunne lave et søgefelt, der søger direkte i disse indtastninger. Af hensyn til de 

mange medlemmer, der ikke er fortrolige med computere, bør det være så simpelt som muligt. 

Hjemmesideudvalget undersøger muligheden for et fritekstfelt, der kan bruges, og som hver 

registreret bruger kan indtaste i. 

Der blev spurgt om, hvad HFHs formue skal bruges til. Susanne Fuglsang mente, at det jyske 

kildemateriale bør tilgodeses som pendant til Politiets Registerblade. Michael Dupont foreslog 

Århus kommunale folketællinger 1882 ff. samt evt. at indgå i et samarbejde med det nyoprettede 

Århus Stadsarkiv a là projektet med Politiets Registerblade. Arne Christiansen foreslog 

udvandrerprotokollerne på Ålborg Stadsarkiv. 

13.   Nationalt samarbejde 

 13.1.  Samarbejdsmøde med de landsdækkende foreninger 

Susanne Fuglsang redegjorde for planerne om at udsende et prøvenummer af Personalhistorisk 

Tidsskrift sammen med Slægt og Data 2011-4. 

Morten H. Nielsen foreslog, at man lavede et udgiverselskab, der udgav slægtsbøger. 

13.2.  Københavns Politis registerblade 

Arne Christiansen fortalte, at Københavns Registerblade var et succesfuldt projekt, men at der var 

problemer med de sidste grundregistreringer (ca. 5 %), da Københavns Stadsarkiv har indført 

mulighed for komplette registreringer. De fleste indtastere vælger den komplette registrering 

fremfor grundregistreringerne. 

14.   Internationalt samarbejde 

Ruben Højmark redegjorde for sine oplevelser ved deltagelse i møde Oslo om Internationalt 

samarbejde om Digitale arkiver 

15.   Merchandise 



Ruben Højmark foreslog, at DIS-Danmark får lavet forskellig merchandise, så foreningen fremstår 

mere professionel, og så folk lettere husker dens navn, fx pins, medlemsbeviser, memorysticks, 

starthæfter osv. 

Drøftelse i bestyrelsen om mulighederne, fx at tilbyde pc'er med præinstallerede 

slægtsforskningsprogrammer, at foreningen skulle udarbejde sit eget slægtsforskningsprogram, 

visitkort, kuglepenne og trykte slægtstræer. Markedsføringsudvalget skal gå videre med idéerne. 

Bestyrelsen syntes, at Ruben Højmarks forslag om et starthæfte var en god idé, mens forslaget om 

medlemsbevis ikke fandt opbakning i bestyrelsen. 

16.   Folder 

Ruben Højmark havde udsendt forslag til en ny folder og så gerne, at teksten i den kommende 

folder blev reduceret i forhold til den gældende. 

Arne Christiansen havde også et forslag til en ny folder, der lagde mere vægt på hjemmesiden. 

Der var bred enighed i bestyrelsen om, at der skal udarbejdes en ny folder. Markedsføringsudvalget 

skal med baggrund i Ruben Højmarks og Arne Christiansens arbejde komme med et forslag til en 

ny folder. 

17.   Brugsrettigheder i forum samt moderatorers 

bemyndigelser 

I "Forum spilleregler" på DIS-Danmarks hjemmeside står der under punktet "Karantæne": "Ved 

gentagne brud på vores spilleregler, vil moderator sende en advarsel til dig. Ignoreres denne 

advarsel eller gentages etikette-brud, kan moderator give en karantæne i en periode, hvor du ikke 

kan skrive i forum. Bestyrelsen fandt ingen grund til at ændre punktet vedr. karantæne, da det klart 

og tydeligt forklarer om reglerne, nemlig at man kan blive udelukket i en ikke nærmere bestemt 

periode. 

18.   Ekspeditionen 

Ole Hald gjorde opmærksom på, at selv om man har sat antal ekstra eksemplarer af Slægt og Data 

op (1000 ekstra eksemplarer i forhold til 500 tidligere), så var det ikke sikkert, det ville dække 

behovet. Nye medlemmer får nemlig gamle numre tilsendt, og medlemstallet stiger konstant. Han 

har talt med trykkeriet om at få lavet fotografiske genoptryk af ældre numre hvis dette bliver 

nødvendigt. 

19.   Hjemmesideudvalget 

Hjemmesideudvalget har før mødet sendt en liste ud med ønsker for hjemmesiden, og listen blev 

gennemgået. 



Ole Hald gjorde opmærksom på, at mange medlemmer har problemer med at logge sig ind, bl.a. 

fordi de har glemt deres password, og at de derfor opretter sig som almindelige brugere. Der er 

derfor brug for en bedre henvisning til vejledningen. Bestyrelsen mente dog, at man beholder 

knapperne "Ny bruger" og "Glemt adgangskode", men linker til samme vejledning, 

"Adgangsproblem". 

Ole Hald gjorde opmærksom på, at han plejer at slette en konto, hvis en bruger selv henvender sig 

og fortæller, at vedkommende har oprettet flere konti ved en fejl. Bestyrelsen mente, at han skal 

fortsætte med denne praksis. 

Der skal etableres mulighed for, at man kan søge efter ethvert medlem. På nuværende tidspunkt får 

man ikke udlændinge med i søgninger. 

Bestyrelsen besluttede at beholde den nuværende bredde af hensyn til medlemmer, der har en 

begrænset skærmstørrelse. 

Fritekstfelt på brugersiderne, som kan anvendes til en slags HFH. 

20.   Økonomi 

Knud Haaning Andersen gennemgik regnskabet. 

I forhold til det budgetterede er der dog et pænt overskud pga. stor medlemstilgang. Desuden har 

nogle medlemmer forudbetalt deres kontingent for næste år, hvilket beløber sig til ca. 20.000 kr. 

Alt i alt udviser regnskabet en god likviditet, en god kassebeholdning, samt at udgifterne er under 

kontrol i forhold til budgettet. 

Knud Haaning Andersen vil gerne skifte revisionsfirma, så han får en revisor tættere på sin bopæl, 

nemlig det statsautoriserede revisionsfirma Rasmussen & Sørensen I/S i Aulum. Bestyrelsen var 

enig. 

21.   Eventuelt 

Kan arv testamenteres til foreningen?  

Poul Wachmann har ikke undersøgt det nærmere, men sandsynligvis er det tilstrækkeligt, at man 

ved foreningens evt. ophør testamenterer formuen til almennyttige formål, fx Statens Arkivers 

kildearbejde. Det vil dog kræve en vedtægtsændring. 

 


