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Referat af online bestyrelsesmøde 22. januar 2022 kl. 11.30, Danske Slægtsforskere 

 
Tilstede: Kirsten Sanders, Yvonne Christiansen, Kurt Pajbjerg, Per Hundevad Andersen, Birgit Vinholt 

Hansen, Kathrine Tobiasen, Peter Olsen, Hans Mølgaard, Ole Selmer, Jesper Skov, Michael Dupont 

og Bodil Grove Christensen. 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
   Godkendt 

2. Økonomi 
1. Status – regnskab, budget, medlemsstatus 

Medlemstal for 2020: 7.756 og for 2021: 7.746. 
Relativt mange nyindmeldelser efter årsskiftet. 
Opkrævninger udsendt, der har kun været ganske få småfejl i processen. 
Prognose for resultatet for 2021: I alt indtægter på 2,1 mio. Kr.  
Overskud fra Slægtshistorisk Weekend og Udlodningsmidlerne er regnet ind til i alt 100.000 
kr.  
Udgifter: Der har været færre udgifter til lokalforeningerne pga. færre arrangementer. 
Markedsføring har været større pga. onlineforedrag.  
Overskud i alt: ca. 500.000 kr. måske bliver det lidt større, pga. ubrugte fondsmidler. 
Egenkapitalen ved udgangen af 2021 er på ca. 2 mio. Kr. 

3. Generalforsamling 2022 
a. Udarbejdelse af bidrag til bestyrelsens beretning 

På baggrund af indsendte input sammenskriver KS udkast til beretning. 
Praktiske ting som dirigent, stemmetæller, stemmesedler, referent osv. blev arrangeret. 

b. Udarbejdelse af tilmelding til hjemmesiden 
PA sætter det op via Membersite.  

c. Vedtægtsændringer 
Udsendt på mail. 

d. Forslag til generalforsamlingen 
Dato for sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen sættes på 
hjemmesiden. 

e. Rundvisning  
Der bliver rundvisninger på Koldinghus, KS har aftalt med dem. 

4. Kommende aktiviteter 
a. DNA-weekend, d. 12. og 13. marts i Bjerringbro 

Der er styr på det hele. 40 deltagere i alt. 
b. SW 2022, Bjerringbro 

i. Program – forslag. Se fremsendte bilag. 
ii. Overvejelser om fremtidig placering for SW 

Der var tilslutning til at prøve et alternativ til Nørgaards Højskole. 
Transportmulighederne skal også tages i betragtning, når vi vælger et andet sted. 

c. Online foredrag 
Forslag til nye foredrag: 

• Poul Duedahl: Gudhjemtid, indførelse af dansk nationaltid, 2. marts 2022 

• Helle Juel: Husbestyrerinde søges, 20. april 2022 

• Morten Møller: De glemtes hær, oktober/november 2022, om dansk deltagelse i 
den spanske borgerkrig. 
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• Anders Ravn Sørensen: Danmark som søfartsnation, 10. september 2022. 
Stor tilfredshed med de valgte foredrag.  Pris ca. 77.000 kr. årligt. inkl. moms, kørsel og 2 
gange broafgift.  
Sidste år deltog mellem 900 og 4500 deltagere, det varierede meget. Der var i alt 8 online 
foredrag i 2021. 

d. Historiske dage marts 2022, weekenden 26. og 27. marts, København 
Det forventes at blive gennemført. Vi har en stand klar, materialer også klar. Vi skal have 
hjælpere og bogsalg med på vores stand.  

e. Spor i Lyngen marts 2022 
Er nu sat til lørdag d. 10. september 2022, Herning. Der er meget positivitet omkring 
projektet nu, der bliver 4-5 foredrag, udstillinger, bogsalg, mange foreninger deltager, 
Historiens Hus holder åbent med åbne værksteder. 
Danske Slægtsforskere vil også gerne have en stand, til bogsalg og medlemshvervning. 

5. Overvejelser om fremtiden for åbent-hus arrangementer 
  KS ønsker at fortsætte med besøg hos lokalforeninger og med åbent-hus arrangementer, 

idet det er vigtigt at få profileret hovedforeningen og vores lokalforeninger på denne måde. 
Se på landkortet og find områder, hvor vi har brug for at gøre os mere kendte. Hjørring har 
bedt om at få et arrangement.  

  KS skal også besøge Samsø, hvor det forventes, at der underskrives partnerskabsaftale. 
PO, OS, KT, HM og BC vil gerne deltage i disse arrangementer i Jylland, hvis muligt. Der 
opfordres til, at andre bestyrelsesmedlemmer også deltager rundt om i landet, hvis muligt. 
KS får lavet et ekstra sæt af vores udstillingsmaterialer, så vi har noget af det både i Øst- og 
Vestdanmark. KS får også samlet et lille lager af bøger til bogsalg. 
Et forslag for strukturen på disse åbent-hus arrangementer kunne være, at der er et fast 
oplæg om hovedforeningen først, og lokalforeningerne så kan vælge et af flere mulige 
andre oplæg efterfølgende, i alt max. 2 timer, da der skal også være tid til bogsalg og 
samtale med de lokale medlemmer. 

6. Udvidelse af biblioteket, kontrakt og finansiering 
Det kører planmæssigt. Skødet er ikke på plads endnu, men det kommer det. 
Tilbuddet om at låne foreningen penge er sendt ud via nyhedsbrevet. Der kommer 
nyhedsbrev igen 1. februar, her skrives en reminder. Frist for at deltage i lånet er 10. februar. 

7. Nyt fra udvalgene 
a. Arkiv og bibliotek 

i. Copydan 
PA afventer svar fra Copydan. 

ii. Fritekstsøgning 
Google viser ikke alle resultater, så der er fundet en ny søgemetode, som er bedre, 
og hvor alle resultater vises.  
Når det virker, laver biblioteket en kampagne for det. 

iii. Annoncering på Google 
PA har haft et møde med Google, og de havde flere forslag til forbedringer af vores 
Google Adds, som nu er implementeret. 

iv. Trøst-Hansens sognekort 
PA har lavet en aftale med Det kongelige Bibliotek om at lave Trøst-Hansens 
sognekort søgbare, så det ender som en database. 

v. Møllers kasser 
Der er også noteret indgiftede navne, og der er lavet register dertil, de bliver 
digitaliseret, og bliver en database også. 

vi. Ole Degns seddelsamling 
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Det er også undervejs som database. 
vii. Årsberetningen sendes blandt andet ud til alle kulturordførerne i Folketinget. 

b. Bogudvalg 
2021 var et godt år mht. salg af materialer, ca. 50 % forøgelse af salget i forhold til 2020. 
Overskud i 2021 på 142.000 kr.  
Nye udgivelser: ikke så langt fremme endnu. 
Podcast: Mette vil gerne i gang igen.  

c. Hjemmesideudvalg 
i. Kontaktoplysninger 

PO har udsendt forslag til nyt layout for denne del af hjemmesiden, se dette. 
PO sender det tilrettede forslag videre til webmaster. 

d. Lokalforeningsudvalg 
i. Hvidbog 

HM går i gang med arbejdet med hvidbogen. 
De reviderede regler for tilskud til lokalforeninger er rettet på både hjemmesiden, 
og på det, som sendes ud til lokalforeningerne. 

ii. Nye partnerskabsforeninger 
Storkøbenhavn er nu med, Fåborg-Midtfyn nedlægger måske foreningen. 
KS ønsker at lave propaganda over for slægtshistoriske foreninger, ikke mindst i det 
vestjyske.  

e. Markedsførings- og aktivitetsudvalg 
i. Hæftet ”Ny i slægtsforskning” har fået 4 ekstra sider. 

ii. Nyhedsbrevet: KS efterlyste kontinuitet i udsendelse af nyhedsbrevet. 
Nyhedsbrevet indeholder skiftevis noget om biblioteket og noget om andre 
nyheder. 
KS og PO kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde. 

f. Samarbejde med offentlige myndigheder, se mail af 18/12-2021 
KS har afholdt onlinemøde med Allan Vestergaard og Katrine Tovgaard-Olsen, dec. 2021, 
om indtastning og indskanning, hyppigt udlånte arkivalier, åbningstider og vejledning på 
læsesalen. 
Rigsarkivet arbejder på at løse problemet med vejledning på læsesalen i København. Det 
udfordrer, når folk snakker sammen på læsesalen. 
KS har skrevet til Rigsarkivet ang. åbningstiderne. Rigsarkivet overvejer at flytte 
åbningstiderne.  

g. Samarbejde med slægtsforeninger i ind- og udland 
Vi kan melde os ind i den norske forening igen, det virker. Se vejledning og kode i Forum, i 
den lukkede medlemsdel. KT laver den til et fast opslag i Forum.  

8. Næste møde: Lørdag d. 19. marts 2022 i Odense kl. 12. 

 

Ref. BC 

 


