Bestyrelsesmøde 9. november 2019

Til stede: Kirsten Sanders (KIS), Per Andersen (PAN), Niels Aage Bach (NAB),
Kathrine Tobiasen (KTO), Michael Dupont (MID), Anton Blaabjerg (ABL), Bodil
Grove Christensen (BGC), Lone Bergmann (LOB), Hans Mølgaard (HMG), Ivan
Jensen (IJE), Jesper Skov (JS)
Afbud: Yvonne Christiansen (YCH), Nic Johannsen (NIC).

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt
under 4f.
2. Økonomi
Status og budgetopfølgning 2020. NAB gennemgik regnskabet.
Indtægterne når ikke helt op på de budgetterede indtægter. Udgifterne til bladet
er faldet lidt pga. tilskud. Alt i alt estimer indtægter og udgifter til at balancere
ved regnskabsårets udgang.
Ekspedition. Det fungerer rigtig godt.
Medlemssystem. PAN orienterede om medlemssystemet, hvor der blev stillet
krav til, at det skulle kunne tackle familiemedlemskaber, integration til economic og medlemskaber af lokalforeninger. De er i gang med at teste
integrationen i e-conomic. Der er stadig lidt fejl, men PAN tror på, at de bliver
løst. Han demonstrerede derefter, hvordan man logger ind i medlemssystemet,
og hvordan man kan redigere sine oplysninger og bl.a. oprette et
familiemedlem. Bestyrelsesmedlemmer (formand, næstformand og kasserer)
kan se lister over medlemmer i deres egen forening.
Medlemsstatistik. PAN orienterede om medlemsstatikken, og DS har cirka
7.800 medlemmer. Medlemskampagnen i efteråret 2019 gav 100 nye
medlemmer. Der er en mindre medlemsfremgang.
Fordeling af nyt tilskud. DS har fået 70.000 kr. fra udlodningsmidlerne. Et
krav er, at man skal have spredte og landsdækkende aktiviteter. Pengene er
fordelt på forskellige områder, bl.a. Slægtsforskernes Bibliotek.
3. Ny hjemmeside
Status. IJE orienterede om hjemmesiden. Der mangler nogle få centrale ting,
bl.a. arrangementskalender. Der mangler også at få nyhedskanalen
implementeret. Den gamle hjemmeside lukker 31.12.2019, og den nye
hjemmeside skal være klar, i hvert fald brugbar. Der er styr på Forum på den
nye hjemmeside. De har fået hjælp fra frivillige til design og
lokalforeningshjemmesiderne. Der er lokalforeningsrådsmøde i morgen, hvor den
nye hjemmeside skal præsenteres. Det nye system er mere simpelt og nemmere
at bruge/vedligeholde. Hjemmesidetekster: Eksterne forfattere af større tekster

til hjemmesiden kan blive krediteret, hvis de ønsker det. LOB orienterede om, at
hun snart var klar med en tekst om slægtsforskning i København, og hun vil
gerne have et link fra hjemmesiden til wiki’en, hvor hovedteksten skal ligge.
Bestyrelsen roste udvalget for deres arbejde.
Økonomi. JS orienterede om nye udgifter. Der er nogle småudgifter, bl.a. i
forbindelse med udsendelse af mails og på længere sigt også i forbindelse med
opkobling til Google Maps i forbindelse med foredragsaktiviteter.
4. Udvalgene
a. Strategiudvalget. Intet nyt.
b. Hjemmesideudvalget - se pkt. 3. KIS foreslog, at der skulle laves et reelt
udvalg, hvor de personer, der har hjulpet med den nye hjemmeside, inviteres til
at deltage.
c. Lokalforeningsudvalget. HMG orienterede om, at der pt. er 48
partnerskabsforeninger (inkl. den nye i Faaborg), og at der er måske 2 nye på
vej.
Status for administration af lokalforeninger. HMG orienterede om sine
erfaringer, bl.a. at han skal være bedre til at fortælle om beregningsgrundlaget
for de tilskud, DS uddeler. De 16 foreninger, der tidligere har haft DS til at stå
for deres egen medlemsadministration, vil gerne fortsætte med dette. Hertil
kommer 3 foreninger mere, som også ønsker, at DS står for
medlemsadministrationen.
d. Arkiv- og biblioteksudvalg
Bovrup. Der er næsten 10.000 navne på listen, der kan komme ud i
november 2019. Biblioteket vil skanne en udgivelse af Werner Bests
kalenderoptegnelser. Bestyrelsen besluttede, at DS skanner og offentliggør
bogen i forbindelse med den kommende nye udgivelse af Bovrup-kartoteket.
Danmarks Adels Aarbog: PAN orienterede om, at der har været klage over, at
man kunne finde oplysninger om nulevende personer. PAN redegjorde for
problemstillingen i forhold til GDPR og et afholdt møde med Adelsforeningen. Det
blev besluttet at fortsætte med at lægge DAA online, indtil Adelsforeningen
måtte beslutte anderledes.
e. Udvalg for samarbejde med offentlige myndigheder
KildeIndtastningsKomiteen. Der er ca 21 mio. nye folketællingsposter. Der
har været problemer med 100.000 kirkebogsposter, der ikke bliver vist, og
Rigsarkivet forsøger at finde penge til at løse problemet. Rigsarkivet har inviteret
en række personer til at være med til at vurdere Rigsarkivets nye CS-portal. Der
er lavet en ny side, linklives.dk, som hun opfordrede bestyrelsen til at se.
Rigsarkivet har modtaget kirkebogsindtastninger 1814-1918 fra Ancestry, der
også kan benyttes gratis på Ancestrys hjemmeside (det kræver login), og
kvaliteten er god. Rigsarkivet ved ikke, hvornår de kommer på DDD, da der skal
udvikles en ny del til søgning af disse data, men det bliver formentlig i første

halvår 2020. De nyindscannede hovedministerialbøger fra Fyn vises meget rodet
i AO, men Rigsarkivet har pt. ikke ressourcer til at rette op på det.
f. Indscanning af nye arkivalier. LOB vil gerne have en skanning af
Brandts kirkebogsuddrag, der findes i Rigsarkivet i Odense. KIS orienterede om,
at Allan Vestergaard, Rigsarkivet, gerne lytter til skanningsønsker, når bare der
er tale om hele bind eller kasser. LOB vil også gerne have de alfabetiske
kopulationsregistre 1738-1868 scannet (originaler findes på Københavns
Stadsarkiv), samt ekstrakt af københavnske skifter –1771 (også Københavns
Stadsarkiv). KIS spørger Allan Vestergaard om Brandts kirkebogsuddrag. Mht.
de to andre forslag, hvor arkivalierne findes i Københavns Stadsarkiv, prøver
HMG at følge op på disse.
g. Markedsførings- og aktivitetsudvalget
Sogn-herred-amt. På sidste møde blev det besluttet, at der skulle laves et
genoptryk. KTO sørger for en opdatering med indføjelse af oplysningerne fra
rettelsesbladet og får trykt 500 eksemplarer. Der skulle måske ekstra
oplysninger med i Sogn-herred-amt i en senere udgave; det kunne fx være
sogneændringer og præstegårdsbrande.
Små-vejledninger (uægte børn, DS-WIKI). Se ovenfor under Sogn-herredamt.
Bladet. KTO spurgte, om vi skal holde fast i 48 sider. Ifølge budgettet må
det sidste hæfte 2019 gerne være lidt længere, fx 56 sider.
Udgivelser. KTO fortalte om kommende udgivelser, at man kunne lave en
bog med temaartiklerne fra de sidste 4 års numre af Slægtsforskeren. Man kan
også lave en håndbog for slægtsforskning i det hele taget, og ikke bare
slægtsforskning på nettet.
5. Lokalforeningsrådet. HMG orienterede om, at rådet har møde i morgen og
bliver 80 personer (cirka 30 foreninger). Der skal bl.a. drøftes, om man skal
genoplive “Hvem forsker hvad”. Repræsentanter fra omkring 10 foreninger på
Sjælland mødes 3 gange om året, og det er en succes.
Emner til Rådsmøde 09.11. Se ovenfor.
6. Slægtshistorisk Weekend (11.-13. september)
Justering af pris. Det bliver nødvendigt med en mindre stigning, formentlig
på 200 kr. Der skal også være en grænse på antal tilmeldte på max 100.
Foredrag. Vi arbejder videre med mulige foredragsholdere.
7. Generalforsamling - forberedelse
På valg: Kirsten, Kathrine, Michael, Jesper + Nic og Yvonne. Nic ønsker ikke
at genopstille.
8. Diverse
DIS-træf. KIS orienterede om, at det stadig er en langsommelig kamp om at
få ændret eller slettet oplysninger. Der er lavet ny portal, men danske

indtastninger er ikke medtaget, og det vides ikke, hvornår de kommer det. KIS
skriver en kort notits til Slægtsforskeren om, at DIS-træf pt. ikke fungerer.
Gedcomp. Lars Lundin, der står for det, svarer ikke efter gentagne
henvendelser. Også notits i Slægtsforskeren om, at Gedcomp pt. ikke kører.
Nyhedsbrev. KIS foreslog, at bestyrelsen skal være bedre til at få
nyhedsbreve ud, fx med udgangspunkt i de emner, bestyrelsen drøfter på
bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen besluttede at invitere nyhedsredaktøren med
på næste bestyrelsesmøde, så han kan få indspark til nyhedsbrevet.
Vedtægtsændring: KIS laver udkast til vedtægtsændring og sender til
vedtægtsudvalget.
9. Kommende møder. KIS finder nogle datoer og skriver rundt. Det blev
besluttet at holde et weekendmøde i Fredericia.
18. januar 2020
8. marts 2020
25. april 2020 – generalforsamling
10. Eventuelt. BGC orienterede om Slægtshistorisk Dag i Aarhus, hvor de
havde 150 besøgende. Næste år finder det sted 7. november 2020.

