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1. Godkendelse af dagsorden / Alle 
Dagsordnen er godkendt.  

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesweekenden 04.05.2013 og 05.05.2013 
Godkendt 

3. Næste møder 

 

 
 
 
 

4. Ekspeditionen 
Ekspeditionen fungerer tilfredsstilende. 
Der er solgt ca. 300 eksemplarer af ”At skrive slægtshistorie”. 

5. Hjemmesideudvalget 

5.1. Status  

Det er kun småting, som er planlagt.  
Vi har endnu ikke forhandlet den nye kontrakt færdig med Headnet.  
Man kan stadig ikke af lokalforeningernes medlemslister se navnene på begge medlemmer 
ved familiemedlemsskab. Et familiemedlemsskab tæller desuden kun som én person.  

5.2. Nyheder 

Nyhedsbrevet blev udsendt i maj og holder ferie frem til august.  

5.3. Det kommende arbejde 

Det kan være en fordel at få en ny formand til hjemmesideudvalget. Henning synes, at der for 
meget arbejde som både kasserer og formand for hjemmesideudvalget.  

17. august 2013 Bestyrelsesmøde, Odense 

5. oktober 2013 Bestyrelsesmøde, Odense 

23. november 2013 Bestyrelsesmøde, Odense 

  

12. april 2014 Generalforsamling på Fyn 
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6. Økonomi 

6.1. Status 

Henning gennemgik regnskabet.  
Der er stadig problemer med konteringen fra tidligere.  
Bedre beskrivende tekster, når der overføres til lokalforeningerne.  

6.2. Revision af budgetterne 2013 og 2014 / Alle 

Budgetterne for 2013 og 2014 blev revideret.  

7. Distribution af Slægt & Data 
Vi ser nærmere på det ved bestyrelsesmødet i august.  
Henning og Kathrine undersøger sagen præcist.  

8. Facebook 
Bør DIS-Danmark have sin egen gruppe? 
Man kan f.eks. et fast indlæg for oven, hvor medlemmerne kan se, hvilke tre foreninger, der står 
bag gruppen ”Slægtsforskning”.  
Markedsføringsudvalget overvejer, hvordan vi kan benytte Facebook bedst muligt og vender tilbage 
til bestyrelsen med en indstilling.  

9. Inventarliste 
Alle sender opdateringer (nyindkøb og sletninger) til Gitte, som opdaterer listen.  

10.  EU-regler om Databeskyttelse 
Poul undersøger sagen nærmere og rapporterer tilbage til bestyrelsen på bestyrelsesmødet i au-
gust.  

11.  Ophavsret 
Ophavsret i forbindelse med hjemmesiden: http://www.danishfamilysearch.com blev drøftet.  
Svend Erik Christiansen, som har ophavsret på sognekortene.  

12.  Kildeudvalget 

12.1. Status 

Nanna Flor, Arne Feldborg, Jesper og Poul har afholdt et positivt møde.  
Der blev bl.a. talt om samarbejde omkring Kildeportalen i første omgang omkring folketællin-
ger fra 1901 til 1930.  
Målet er en samlet løsning (både indtastning og visning af billeder) 
Vi håber at få et samarbejde med AO, så vi altid får besked, når filnavne på billeder ændrer 
navn.  

12.2. Det kommende arbejde  

Medlemmernes egne affotograferede kilder vil vi indsamle og lægge på vores hjemmeside. 
Målet er at samle de protokoller som ligger rundt omkring på internettet.  
Bruno Ansbjerg har transkriberet engelske fangeprotokoller fra begyndelsen af 1807-14. De 
kan med fordel tastes ind, hvor stednavne er rettet til danske navne. Han har for mange år si-
den fået tilskud til indkøb fra DIS-Danmark.  

http://www.danishfamilysearch.com/
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Arne Feldborg hjælper med at lægge afskrifter efter skifte- og fæsteprotokoller i database for 
Mette Fløjborg og Lotte Brændegaard Hvid.  

13.  DIS-Bibliotek (og DIS-arkiv) 

13.1. Status 

Der er rigtig mange ting i biblioteket. Mikrokortene (kb og ft) er lagt i kasser og gemt væk, da 
de også ligger på AO.  
Man er godt i gang med at registrere bøgerne. Det vil tage lang tid, før de er færdigregistrere-
de. Der bruges 80-100 mandetimer om ugen på biblioteket fordelt på 7-8 personer.  

13.2. Testamente/erklæring om overdragelse af materiale. Opfølgning 

Intet nyt at berette. Det skal være klar inden vi får alt for mange materialer fra medlemmerne.  

13.3. Det kommende arbejde 

Registraturer bliver sandsynligvis det første, som bliver scannet. De mangler pc’er g OCR-
software, før man kan gå rigtig i gang. De håber, at de første pdf-filer kan lægges på hjem-
mesiden (DIS-Danmark serveren) i begyndelsen af efteråret.  

14.  Vedtægtsudvalget 

14.1. Status 

Der afholdes snart møde i udvalget.  

15.  Bogprojekter 

15.1. Lærebog i gotisk / SF 

Der kommer ikke til at ske noget før tidligst til efteråret.  

16.  Statens Arkiver 

16.1. Slægtsforskervejledning på Rigsarkivet, opfølgning 

Vi har tilbudt at DIS-Danmark kan vejlede på Rigsarkivet 1-2 gange om ugen.  
Poul spørger Claus Hein-Nielsen, om han vil være tovholder.  
Vi kan evt. søge efter flere hjælpere under ”Vi søger hjælp til”. Måske Claus kender nogle, 
som han vil anbefale?. 

17.  Nationalt samarbejde 

17.1. Status 

Der holdes sommerferie fra møderne mellem de tre landsdækkende foreninger.  

17.2. Kulturår 2015 

Der blev afholdt møde i denne uge, men referatet er ikke kommet.  
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18.  Internationalt samarbejde 

18.1. Status 

Vi er ved at planlægge Svenske slægtsforskerdage.  

18.2. Norsk Slægtsforskerdag 2013 i Oslo 

Vi deltager i den norske slægtsforskerdag, hvor Nordgen-mødet sandsynligvis afholdes.  

19.  Lokalforeningsudvalget 

19.1. Status 

Der er tildelt en række tilskud til de slægtshistoriske foreninger.  
 
Susanne tager kontakt til DIS-Odsherred for at høre, hvordan det går.  

20.  Markedsføringsudvalget 

20.1. Status 

Det forventes at komme i gang med markedsføring, men der er endnu ikke noget at berette.  

21.  DIS-Træf 

21.1. Status 

Der er ved at være styr på det, bl.a. er databasen fuldt opdateret.  

21.2. Det kommende arbejde 

Der kommer muligvis en artikel i Slægt & Data senere.  

22.  Eventuelt 
Tovholder for generalforsamlingen 2014? I første omgang har vi behov forslag til, hvor den afhol-
des. Susanne spørger Arne Christiansen om han vil være tovholder.  
 
Poul har fået kontakt med en guide, Henriette Kragh-Jacobsen, som kunne arrangere en slægts-
forskningstur til USA. Gislev rejser har noget tilsvarende.  


