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Dagsorden 

1 Valg af ordstyrer 

2 Bestyrelsens beretning 

3 Regnskab for 1995 og revideret budget for 1996 

4 Indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag) 

5 Fremlæggelse af budget for 1997 og fastsættelse af kontingent for 1997 

6 Valg til bestyrelsen 

7 Valg af revisorer 

Formanden Svend-Erik Christiansen bød velkommen. Han præsenterede de tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer. Jens Verner Nielsen og de to revisorer var ikke til stede. 

1. Valg af ordstyrer 

Bestyrelsen foreslog Robert Oest-Larsen. Forslaget blev vedtaget, og R. Oest-Larsen overtog 

dirigentposten. Dirigenten vurderede først, om generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Den skal ifølge 

vedtægterne indkaldes med 3 ugers varsel. Generalforsamlingen var uden dagsorden varslet i Slægt & 

Data’s decembernummer og igen med dagsorden i marts nummeret af Slægt & Data. Marts nummeret var 

imidlertid noget forsinket. Han fik selv bladet d. 25. marts 1996, det vil sige, at varslet kom med et par dages 

forsinkelse. Dirigenten henstiller til bestyrelsen, at dagsordenen fremover fremsendes betids, så alle 

medlemmer kan have den i hænde fulde 3 uger før selve generalforsamlingen, og han anbefalede 

generalforsamlingen at anerkende indkaldelsen. Dette blev godkendt. 

2. Bestyrelsens beretning 
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Formanden Svend-Erik Christiansen gennemgik bestyrelsens beretning, som er trykt i marts nr. af Slægt & 

Data. Efter formandens beretning var der ros til bladet Slægt & Data i dets nye form og særlig for de mange 

gode billeder. Derefter diskuterede man den aflyste nordiske konference for slægtsforskning og edb. 

Så fulgte en længere diskussion om slægtsprogrammer. Der blev efterlyst en ny og bedre oversigt over 

slægtsprogrammer til erstatning for det gamle særnummer samt foreslået et samarbejde med bl.a. Sverige 

om slægtsprogrammer. Svend-Erik Christiansen fortalte, at bestyrelsen planlagde et nyt særnummer om 

slægtsprogrammer. Bent Pilgaard henviste til læsekredsen og de mange artikler, der var i dens tidsskrifter 

om slægtsprogrammer. Erik Kann fortalte, at han er koordinator for en gruppe, der har til opgave at afprøve 

programmer. Der er udvalgt ca. 10 programmer som særligt interessante, og de vil blive afprøvet og 

vurderet. 

Der var i februar i år arrangeret et DIS-møde om at vælge program, og Erik Kann vil senere skrive en artikel i 

Slægt & Data om samme emne. Der fremkom også forslag om, at DIS snarere skulle formulere krav og 

specifikationer for et slægtsprogram og så spørge forskellige leverandører, om de kunne leve op til kravene. 

Herefter burde DIS så vælge eet program ud som det foretrukne (eller evt. selv stå for udviklingen af et). 

Elsebeth Paikin udtalte, at det gamle særnummer om slægtsprogrammer netop brugte megen plads på at 

formulere krav til programmerne, og det var efter hendes mening ikke rimeligt kun at anbefale eet bestemt 

program. Erik Kann svarede, at han opfattede sin opgave som en vejledning for brugerne, og at det heller 

ikke var hans mening, at der kun kunne blive tale om at anbefale eet bestemt program. En af deltagerne 

supplerede med, at slægtsprogrammer aldrig bliver færdige. De er under stadig udvikling, og der kommer 

hele tiden nye forbedringer. Krav og specificationer bliver derfor hurtigt forældede. 

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 

3. Regnskab for 1995 

Kassereren Jens J. Jerichow gennemgik regnskabet, som er aftrykt i marts nr. af Slægt & Data. Han 

bemærkede, at de høje portoudgifter bl.a. skyldtes mange rykkerbreve til medlemmer, som ikke betalte til 

tiden. Det betød ikke blot udgifter, men også et stort ekstra arbejde for kassereren. Telefonudgifterne 

skyldes, at bestyrelsen har besluttet at give hvert bestyrelsesmedlem et vederlag på 500 kr. til dækning af 

telefonudgifter. 

Foreningen har på dette tidspunkt af året ca. 100.000 kr. stående på bankbøger. Hans Larsen foreslog at 

investere nogle af dem i obligationer for at få et højere afkast. Ingen af revisorerne var til stede og dirigenten 

gjorde opmærksom på, at revisorernes påtegning af regnskabet var utilstrækkelig, idet det ikke tydeligt 

fremgår, at de har konstateret bank- og giro beholdningernes størrelse. Dirigenten kunne oplyse, at han selv 

havde haft lejlighed til at konstatere, at de oplyste beholdninger var i overensstemmelse med 

pengeinstitutternes kontoudtog. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

5. Budget 1996 og 1997 

Kontingentet foreslås uændret i 1997, kr. 100. Budgetterne blev godkendt. 

6. Valg til Bestyrelsen 

Svend-Erik Christiansen, Bent Pilgaard og Jens J. Jerichow er på valg. Bent Pilgaard og Jens J. Jerichow 

accepterede genvalg. Svend-Erik Christiansen ønskede at træde ud af bestyrelsen, og i stedet valgtes Ole 

Jensen, nuværende revisor. 



Som suppleanter valgtes Svend-Erik Christiansen og Henning J. Madsen, Kolding. 

7. Valg af revisorer 

Til revisorer genvalgtes Torben Devantie, nyvalgt blev Erik Helmer Nielsen. Jette Stoltenberg genvalgtes 

som revisorsuppleant. 

8. Eventuelt 

Bestyrelsens planer for fremtiden blev efterlyst, og adgang til indtastede folketællinger via Internettet blev 

også efterlyst. Hans Jørgen Marker (Dansk Data Arkiv) kunne oplyse, at DDA allerede fra 1. dec. 1996 vil 

have en opkobling til Internettet klar til brug. Det vil så blive muligt at søge i en stor SQL database, som vil 

indeholde alle kildeindtastninger og mange andre oplysninger, herimellem også indscannede kopier af de 

originale folketællinger. 

En diskussion om private databaser fulgte - bl.a. om den såkaldte fællesdatabase. Der blev givet udtryk for, 

at nogle af disse er af begrænset værdi, på grund af at så mange ældre danske navne er patronymer. Nogle 

foretrak at sådanne databaser blev administreret af DIS på tilsvarende måde som tilsvarende tiltag i de 

andre nordiske lande. Erik Kann foreslog, at vi tog kontakt med de andre lande for at lære af deres 

erfaringer. Erik Kann oplyste til slut, at der d. 7 dec. 1996 vil blive arrangeret et møde om det svenske 

system. Der fremkom til sidst et spørgsmål om, hvad registerloven tillader af registrering af 

personoplysninger,og om den er af betydning for vortarbejde. R. Oest-Larsen oplyste, at til privat brug er der 

ingen begrænsninger, først når data afleveres til offentlig brug, kan der blive problemer. R. Oest-Larsen 

fortalte, at han overvejede at skrive en artikel i „Slægt & Stavn“ om emnet. 

Dirigenten sluttede herefter generalforsamlingen. 

Forsamlingen takkede den afgående formand for hans store indsats gennem mange år. 

 


