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Referat af lokalforeningsrådsmødet i Danske Slægtsforskere       

d. 10. november 2019 i Odense 

Foreningens nye hjemmeside går snart i luften, Forum – delen er allerede i 

gang. Den nye hjemmeside og medlemsportal vil spare os for både tid og 

penge ved indmeldelser og udmeldelser. 

 

MEDLEMSSYSTEMET 

Herfra styres medlemsportalen med medlemsdatabase og stamdata. Det er 

her, hvor medlemmerne kan rette, hvis de ændrer- stamdata såsom email-

adresser osv. Desuden kan man se medlemskaber, betalte opkrævninger m.m.  

 

Det er så meget på plads, at kontingentopkrævningen i januar 2020 kommer 

til at køre herfra. Der er dog stadig et par småting, som skal rettes. Opdager I 

ting, som ikke dur, så skriv til ekspedition@slaegt.dk 

 

Startvanskeligheder inkl. fejl 

F.eks. står der pt. i medlemssystemet, at alle medlemmer skylder 30 kr. – DET 

ER EN FEJL, og pengene skal IKKE betales. Det er allerede annonceret på 

foreningens hjemmeside. 

 

Tidligere medlemmer af Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie 

står med et medlemskab under ”Medlemskaber”. Dette er en fejl, og der 

arbejdes på at slette dette, da Danske Slægtsforskere ikke længere 

administrerer for Samfundet. 

 

Problemer med password 

Der har været problemer med at oprette password, flere har fået beskeden 

”Invalid token” – der arbejdes på at få det rettet. 

Flere har haft problemer med at komme på Forum, der vil ikke være noget 

login på den nye hjemmeside og man skal fremover logge direkte ind i Forum. 

 

Administration af lokalforeningerne 

Link til den nye medlemsportal til lokalforeningerne:  

http://slaegt.membersite.dk 
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Tryk på Login, brug jeres email-adresse – den skal være den registreret i 

medlemsdatabasen - tryk på glemt password, tast din emailadresse ind, 

derefter modtager du en link i mailen og kan oprette dit password. 

 

Når man er inde, kan man checke sit medlemskab, tilmelde til nyhedsbrev osv. 

Man kan også tilmelde betaling på PBS, foreningen har dog ikke adgang til 

disse data. Er I allerede tilmeldt til PBS, så skal der ikke trykkes på knappen for 

tilmelding til PBS. 

 

Medlemmer som er usikre i at bruge computere 

Det vil være en rigtig god idé at yde noget service til vores medlemmer, som 

ikke er så sikre i at bruge en computer, hvis de skal have ændret deres 

medlemsdata. Hvis de ikke har betalingskort, så få pengene fra dem, og brug 

jeres eget kort – men lad være med at krydse af, at kortet skal ”opbevares” i 

systemet, for så vil I komme til at betale for dette medlem år efter år. 

 

Gamle og ubrugelige mailadresser 

Hvis I har en gammel emailadresse, som I ikke længere bruger, så skriv til 

ekspedition@slaegt.dk og få sat jeres nye mailadresse ind i systemet. 

 

Familiemedlemsskaber: Her kan man registrere person nr. 2, hvis det ikke 

allerede er gjort, det gøres under punktet ”Min familie”. Pt. kan man taste 

flere personer ind, men det bliver rettet, så der fremover kun kan stå én 

person.  

Indtil videre kan vi ikke rette almindelige medlemskaber til 

familiemedlemsskaber – skriv til ekspedition@slaegt.dk, så ordnes det.  

 

Medlemmer af hovedforeningen? 

På den nye medlemsportal kan vi ikke længere søge medlemmer og derfor 

ikke længere kan se, om folk er medlemmer af hovedforeningen.  

 

Interesseområder 

På den gamle hjemmeside kunne vi skrive, hvilke interesseområder, vi havde. 

Det forsvinder på den nye medlemsportal. 
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Donationer 

På den nye medlemsportal kan I donere direkte til foreningen, tryk på 

knappen Donér og kør kortet. Alle donationer over 500 kr. bliver til 

sponsorater for Danske Slægtsforskere. 

 

LOKALFORENINGERNE 

 
Medlemslisten lokalt 

Medlemslisterne på den gamle hjemmeside opdateres ikke længere. 

Den nye medlemsliste trækkes ud ved at trykke på knappen Eksportér nederst 

på siden ”Medlemsliste”. 

 

Ændringer af webmaster rettigheder 

Lokalforeningens formand giver besked om hvem, der er webmaster. Dette 

skal alle foreninger gøre som startpunkt. 

Der skal skrives til webmaster@slaegt.dk 

 

Roller i lokalforeningen 

Roller ændres i forhold til det tidligere udsendte. Det er kun formand, 

næstformand og kasserer, der som udgangspunkt kan se foreningens egen 

medlemsliste og restanceliste. Derudover laves en ny rolle: adgang til 

medlemslisten. Denne bruges hvis man har andre bestyrelsesmedlemmer, der 

skal have adgang til medlemslisten (der kan flere flere personer med rollen).  

 

Medlemmer af hovedforeningen og lokalforeningen 

Bestyrelsen kan ikke se, om de lokale medlemmer er medlemmer af 

hovedforeningen – det bestemmer jo, hvilket tilskud, den lokale forening får. 

Dette forventes kan løses med en ny rapport til lokalforeninger med ”antal 

medlemmer, der også er medlemmer af landsforeningen (kun antal, ikke 

navne). DS ser videre på dette. 

 

Hvis lokalforeningen har brug for at sende beskeder til 

lokalforeningsmedlemmer, f.eks.  om indmeldelse i hovedforeningen, så skriv 
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til ekspedition@slaegt.dk, og så kan hovedforeningen udsende den ønskede 

mail specifikt til dem, der ikke er medlem i forvejen.  

 

Medlemsbevægelser 

Der er kun antal med fra den dag, da der blev trukket data ud fra den gamle 

database - men fremover kommer det til at køre, så vi kan se en kurve over 

det. 

 

Udvalgsposter 

Kun formand og næstformand lokalt kan rette udvalgsposter på 

hjemmesiden.  Dog kan man ikke skifte formanden, der skal gives besked om 

det til ekspedition@slaegt.dk 

 

Oprette arrangementer på hjemmesiden 

Der kommer en vejledning til at oprette arrangementer i 

membersite/hjemmesiden. 

 

Hjælp til webmastere 

Der laves et dokument ”Hjælp til webmastere”, det kommer senere.  

 

Hjælp til medlemsadministration 

Der bliver udsendt et dokument ”Vejledning i Danske SLægtforskere 

Membersite, version 2019-2”, Hans Mølgård sørger for det. Det blev også 

omdelt og det bliver lagt på både den nye og den gamle hjemmeside. 

 

 

HJEMMESIDEN GENERELT 
 

Den nye hjemmeside indeholder meget fra den gamle hjemmeside, og der er 

tilføjet rigtig meget nyt, blandt andet ”Kom i gang” med masser af vejledning 

til nye slægtsforskere. 

 

Forum er blevet opgraderet for sig selv, med indhold overflyttet. 
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Login ikke nødvendigt 

Det er ikke nødvendigt at logge ind for at komme ind på den nye hjemmeside, 

kun til Forum – delen.  

Det betyder jo også, at f.eks. amtskort og Amt-Herred-Sogn er tilgængelige for 

alle, også ikke-medlemmer. 

 

 

LOKALFORENINGER PÅ HJEMMESIDEN 
Under Lokalforeninger trykkes på Find en lokalforening, se til venstre for 

oven. Her kan webmasteren bygge hjemmesiden op for lokalforeningen. 

 

Det kommer fire knapper: Nyheder, Arrangementer, Foreningen og Andet, det 

kommer til at stå i øverste linje for siden for lokalforeningen. 

 

 

Kontakt til bestyrelsen 

Billeder og navne på bestyrelsesmedlemmer af lokalforeningen bliver trukket 

fra posterne i medlemsportalen – det kan dog slås fra. Der kommer en 

kontaktknap, som giver mulighed for at skrive mail til de forskellige 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Hvad bliver liggende og hvad skal gemmes  

Ting, som lægges under Andet, bliver stående – også selv om det er et 

arrangement, så vær opmærksom på det, så der ikke er uaktuelt materiale på 

siden. 

 

Arrangementer, som er overstået, udgår automatisk fra lokalforeningens 

hjemmeside. Der arbejdes på at kunne gemme gamle arrangementer i et 

arkiv.  

 

Arrangementer fra den gamle hjemmeside, som I gerne vil have med over på 

den nye side, skal I trække ud og og indtaste igen som nye arrangementer på 

medlemsportalen. 

 

Gamle referater på hjemmesiden 

Har jeres lokalforening gamle referater liggende på foreningens hjemmeside? 
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Da den nye hjemmeside bliver offentlig tilgængelig, skal I trække disse 

referater ud, og gemme dem et andet sted. 

 

Lokale logoer på hjemmesiden 

Da øverste del af hjemmesiden er optaget af logoet for Danske 

Slægtsforskere, skal logoer for lokalforeninger lægges neden under den 

grønne bjælke. 

 

Links på hjemmesiden 

Ønsker man at viderestille fra lokalforeningens hjemmeside til den lokale 

hjemmeside, kan man gøre det, hvis lokalforeningens hjemmeside har eget 

domæne. 

Alternativt kan man sætte et link på forsiden til lokalforeningens hjemmeside. 

 

 

Indhold og mediearkiv 

Materialer, som har været på den gamle hjemmeside, skal manuelt flyttes 

over i den nye hjemmeside. 

 

Der bliver udsendt en lille powerpoint-præstentation, indeholdende 

mailadresser til brug for webmastere og formænd. 

 

Foreninger uden medlemsadministration hos Danske Slægtsforskere 

Foreninger uden medlemsadministration bliver oprettet af DS i 

medlemssystemet, så deres poster kan registreres. Det sker på basis af de 

udsendte skemaer, og har man ikke gjort dette, må man gerne sende retur 

snarest muligt. Dette sker løbende, og hvis man ikke har adgang til 

lokalforeningens poster eller oprettelse af arrangementer et par uger efter 

indsendelse af skemaet, må man endelig kontakte Per Andersen, skriv til ham 

på ekspedition@slaegt.dk 

 

Tilskud til lokalforeninger 

Beløbet er maximalt 6.500 kr. om året, fordelt på to rater. 

Lokalforeningerne får tildelt beløb, som reguleres ud fra hvor mange 

medlemmer af lokalforeningen, der også er medlemmer af hovedforeningen. 
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Lokalforeningens beløb bliver altså større, når der er flere medlemmer af 

hovedforeningen. 

 

Genoplivning af Hvem Forsker Hvad 

Der arbejdes med at lave en database med GEDCOM-filer i foreningens regi. 

 

Invitation fra Odense-foreningen 

Der blev inviteret til at deltage gratis i foredrag i Odenseforeningen. 

 

Invitation til foredrag om slægtsforskning i Tyskland 

Mandag d. 18. november 2019 kl. 19 kommer Kurt Jørgensen, Flensborg, og 

holder foredrag i Helsingør i Kulturhus Syd, Vapnagård. Det koster 50 kr. pr. 

person. 

 
Referat Bodil Grove Christensen.  


