
Referat 2004 
Generalforsamlingen blev holdt den 17. april 2004, på Cab Inn, 
Kanikkegade 14, 8000 Århus C. Der var mødt 70 medlemmer. 
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Formanden bød velkommen til de ca. 70 fremmødte medlemmer, og fortalte at foreningen havde eksisteret 

som selvstændig forening i 15 år. Havde tidligere været en del af ”Samfundet”. 

Valg af ordstyrer 

Bestyrelsen foreslog Knud Spangsø, Randers, der blev valgt uden modkandidat. Ordstyreren konstaterede, 

at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Bestyrelsens beretning 

Formanden supplerede den skriftlige beretning (Slægt & Data nr 1/2004) og omtalte bl. a. at der i 

folketællingsdatabasen for 2003 er indleveret over 1.7 millioner personer, og at den samlede database 

nærmer sig 9 millioner personer. Folketælling 1787 er ved at være færdigindtastet og påregnes udgivet 

efteråret 2004. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DDA, SSF og DIS-Danmark for at 

forberede en indtastningsmulighed for kirkebøger. 

I forbindelse med det nordiske samarbejde deltog vi i et stort arrangement, som Sveriges 

Slægtsforskerforening stod for. DIS-Norge, DIS-Sverige og DIS-Danmark samt slægtshistoriske foreninger 

fra de forskellige len var repræsenteret. Formanden hæftede sig ved, at det svenske arkivvæsen var 

repræsenteret med bl. a. Rigsarkivet, Krigsarkivet, flere af landsarkiverne samt forskellige stadsarkiver. Det 

kunne Statens Arkiver lære af herhjemme. 

I en snak med DIS-Norges repræsentanter viste det sig, at man der havde de samme problemer som vi har 

med Statens Arkiver og de gener besparelserne gav for slægtsforskerne. DIS-Norge løste problemet ved op 

til et stortingsvalg sammen med de slægtshistoriske foreninger at skrive til samtlige stortingspolitikere samt 

aviser, og overfor disse at fremføre de vilkår, som de har at arbejde under på arkiverne samt ønsker om 

forbedringer. Henvendelserne er blevet hørt og forholdene er langsomt ved at ændre sig til det bedre. 
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Vi har måske ikke været aktive nok overfor politikerne i forbindelse med de indførte besparelser, men det 

kan der rådes bod på ved at bruge samme taktik som DIS-Norges. 

Næste Nordgen møde afholdes i København 2004 og arrangeres af Samfundet for dansk genealogi og 

Personalhistorie i forbindelse med Samfundets 125 års jubilæum. Vi afventer svar fra Samfundets formand 

ang. DIS-Danmarks medvirken ved planlægningen af Nordgen mødet. 

Foreningen har fået mange henvendelser fra medlemmerne ang. Arkivalieronline og kvaliteten af materialet. 

Det har været vanskeligt at komme i dialog med Statens Arkiver om kvaliteten af det indskannede og 

tilgængelige materiale. Bestyrelsen har fået teknisk hjælp fra flere medlemmer og der er aftalt møde med 

Statens Arkiver med henblik på at fremlægge DIS-Danmarks holdning til materialet og forslag til forbedringer 

af læsbarheden m.m. af materialet. 

Desværre har der ikke været afholdt mange medlemsmøder vest for Storebælt. I forbindelse med 

medlemsmøder øst for Storebælt har der desværre været nogle møder, der var overtegnede, da mødet blev 

annonceret i Slægt & Data. For at undgå dette vil arrangementer først blive bragt i kalenderen på 

hjemmesiden, når Slægt & Data er udsendt til alle medlemmer. Bestyrelsen har ansat Ann Christensen til at 

stå for mødetilrettelæggelsen. Ann Christensen skal i begyndelsen stå for møderne øst for Storebælt, men 

arbejdsområdet udvides snarest muligt. Foreningen vil meget gerne have lokale møder etableret, og 

formanden opfordrede medlemmerne til at arrangere sådanne lokale møder. Vi er behjælpelige med at 

skaffe foredragsholdere m.m., såfremt der fra lokalområdet er ønsker herom. Vi fortsætter med at lave 

møder sammen med lokale slægtshistoriske foreninger. 

Formanden sluttede med at takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb. 

Der var ingen debat om beretningen, som blev godkendt enstemmigt. 
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Regnskab og revideret budget for 2004 

Kassereren meddelte, at regnskabet i Slægt & Data nr 1/2004 ikke var korrekt. Det drejer sig om årets 

resultat (beløb 640,67). Beløbet skal ifølge den eksterne revisor være –7.199 kr. Grunden til differencen er, 

at et ikke betalt revisionshonorar skal bogføres som om det er betalt. Ekstern revisor har lavet afrunding på 

hvert beløb, og ikke ventet til sidste beløb med øreafrunding. 

Werner Wittekind gennemgik udvalgte poster på regnskabet. I forbindelse med posterne medlemsmøder 

efterlystes ideer til møder samt praktisk hjælp til afvikling. De generalforsamlingsvalgte revisorer ønsker en 

inventarfortegnelse, men indkøbt inventar afskrives samme regnskabsår som indkøbt (meddelt af ekstern 

revisor). Vedr. posten KIP indtastninger oplyste kassereren, at beløbet bliver brugt til betaling af returporto 

ved returnering af protokoller brugt af indtastere til DDA. Posten periodiseringer dækker forskudsbeløb, f. 



eks. husleje til 1. marts, selv om regnskabet sluttede 31. december. Det store beløb var afsat til udsendelse 

af 1845 folketællingen, men det blev som bekendt ikke til noget. 

Vedrørende budget 2004 samt budget 2005 er beløbet til medlemsmøder sat betragteligt i vejret, nemlig til 

100.000 kr. Bestyrelsen opfordrer til at komme med forslag til møder m.m. Foreningen er behjælpelig med 

det praktiske. En skrivefejl: Programhjælp er anført til 15.000 kr., skal være 1.500 kr. DIS-Gen DK dækker 

over DISTræf, som er en database, hvor man kan komme i kontakt med andre slægtsforskere, der forsker i 

samme navne. Dette projekt forventes opstartet snarest i samarbejde med DIS-Sverige og DIS-Norge. 

Et medlem ønskede at kontoen medlemsmøder splittes op, sådan at man kan se, hvad der er honorarer og 

hvad der er kaffe m.m. Et tilsvarende ønske for ekspeditionen: Hvad er løn og hvad er andre udgifter. 

Det er regnskabet, der skal godkendes, ikke bestyrelsens beretning, budget og budgetændring. 

Revisionspåtegningen fra de eksterne revisorer blev efterlyst. 

Erklæring afgivet af virksomhedens uafhængige revisor (Vedbæk Revision – Registrerede Revisorer FRR) 

16. april 2004: 

Konklusion 

Ved gennemgangen er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende 

billede af virksomhedens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet 

af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2003 i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. 

sign. 

Lillian Hauermann Sørensen, Registreret Revisor FRR 

Regnskabet enstemmigt godkendt. 

Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Budget 2005, herunder kontingent 2005 

Vi afventer svar fra Biblioteksstyrelsen angående tilskud og størrelsen heraf til bladporto. Svar kan tidligst 

forventes til oktober, og det er lidt for længe at vente. 

Bestyrelsen stillede derfor følgende forslag ang. fastsættelse af kontingent for 2005: 

Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje kontingentet med 25 til 50 kr. afhængig af bevilliget portostøtte. 

Kontingentet kan højst blive på 175 kr. pr. år, dog med mulighed for nedsættelse til 150 kr. 

Forslaget godkendt. 

Valg til bestyrelsen 

Erik Kann motiverede bestyrelsens forslag til kandidatforslag til bestyrelse og suppleanter. 



Undervejs havde der været kontakt til 23 medlemmer om mulig kandidatur. 

Følgende blev foreslået til bestyrelsen: 

Ole H. Jensen (genvalg) 

Erik Kann (genvalg) 

Henriette Idestrup 

Jette Jørgensen 

og som suppleanter 

Arne Christiansen 

Jens V. Olsen 

Alle blev valgt uden modkandidater. 

Valg af revisorer og revisorsuppleant 

Svend-Erik Christiansen og Jan Gisselsson blev genvalgt. 

Mads Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Eventuelt 

Et medlem modtog en del spam + virus, selv om hans e-mail adresse til modtagelse af DIS-Nyt kun burde 

være kendt af WEB-master. WEB-master oplyste, at vi i efteråret 2003 begyndt at kryptere email adresser 

for at forebygge. Den nævnte e-mail adresse må tidligere af en eller anden grund være havnet i et 

adressekartotek, hvorfra virus har haft adgang og derfor kunne udsende spam og virus fra. 

Et andet medlem efterlyste muligheden for at etablere små lokale brugergrupper. Kassereren sagde: Gå 

bare i gang – vi hjælper med foredragsholdere, men mangler lokalkendskabet. Hjælp foreningen med at 

finde egnede lokaler til foredrag/udstillinger/undervisning. Mulighed for at kontakte kassereren for at få navne 

på medlemmerne i lokalområdet. 

Et tredje medlem havde kommentarer angående opslagsordningen. Også her sker en kryptering af 

emailadresser, der således forsøges skjult for Spam-robotter. 

Formanden takkede Hanne Marie Rud for et langt og engageret arbejde i bestyrelsen. Hannes navn 

dukkede op for første gang i Slægt & Data nr. 3/1989. Vi håber på et fortsat samarbejde omkring 

hjemmesiden. 

Der blev også taget afsked i bestyrelsessammenhæng med Lars Jørgen Helbo, som fik tak for sin store 

hjælp med skanninger, Statens Arkiver m.m. 

Begge fik overrakt vingaver. 

Formanden takkede dirigenten, som takkede for god ro og orden. 



Efter generalforsamlingen var et velbesøgt møde med demonstrationer af slægtsforskningsprogrammer, 

program til billedbehandling, KIP-browser og DISTræf. 

Knud Spangsø, ordstyrer 

Ole H. Jensen, formand   

Ruben Højmark, referent 

 


