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Det er aldrig en helt enkel sag at skrive
bestyrelsens årsberetning. Dels skal
man prøve på at samle flest mulige
oplysninger om stort set alt, hvad der
er foregået i foreningen, dels skal man
lægge an til at præsentere det hele på
en rimelig læsbar måde.

Formidlingen af beretningen bety-
der uvægerligt, at detaljer må sorte-
res fra og parkeres et sted, hvor de
dog forhåbentlig ikke ganske vil blive
opslugt af glemslens mørke. Forhå-
bentlig er det lykkedes at få alle de
vigtigste ting med.

Fremlæggelsen af denne beretning
forekommer at være endnu vanskeli-
gere end normalt, thi der har været så
mange ting i gang, at det er ganske
umuligt at få det hele frem. Derfor skal
dette års beretning også indledes med
nogle mere overordnede betragtninger
om foreningens mange aktiviteter.

På den ene side holder bestyrelsen
sig til stadighed for øje at arbejde for
foreningens mission, der er nedfældet
i foreningens formålsparagraf. For nu
at spare medlemmerne for at gøre
opslag i ældre numre af Slægt & Data
bringes her citat af formålsparagraf-
fen:
· at afholde foredrag, møder og an-

den oplysningsvirksomhed
· at medvirke til at gøre kilder til-

gængelige i elektronisk form
· at samarbejde nationalt og interna-

tionalt med andre foreninger
· at udbrede kendskabet til informa-

tionsteknologi i slægts-, personal-
og lokalhistorie

· at have et internationalt samarbej-
de med andre foreninger med til-
svarende formål om informations-
teknologi

· at udgive bladet Slægt & Data og
evt. andre former for publikatio-
ner.

På den anden side er det tydeligt
for enhver, at det ikke er videre kon-
struktivt at arbejde ud fra vandtætte
skotter mellem slægtsforskning og
edb. De to ting hænger naturligvis
sammen med en markant gensidig af-
hængighed. Sammenhængen viser sig
bestemt ikke kun i det forhold, at den
alt overvejende del af landets slægts-
forskere anvender et eller andet edb-
program til registrering af anerne. Den
omsiggribende digitalisering får i sti-
gende grad indflydelse på slægtsfor-
skernes metodiske og principielle
overvejelser om registreringsform
mm.

Hvordan håndterer man en kilde-
henvisning til hjemmesider, der for-
venteligt inden for en kortere eller
længere tidshorisont ”ikke længere er
tilgængelig”, hvordan håndterer vi
som slægtsforskere det forhold, at vi
i stigende grad arbejder med temporæ-
re dokumentationer i form af henvis-
ninger fra hjemmesider og databaser.

Alle vores forestillinger om ar-
bejdsmetoder må nødvendigvis foran-
dres i takt med, at Internettet kommer
længere og længere rundt i alle hjør-
ner. Der er uendelig mange ting på spil
for alle slægtsforskere i disse år: Hvor-
dan bliver slutresultatet af digitalise-
ringsprocessen, hvorledes tilrettelæg-
ges den bedste tilgang til vores stof
mm.

Det er en udvikling, vi naturligvis
ikke kan bremse - og det skal vi heller
ikke. Men måske kunne kræfterne an-
vendes bedre i de store udfordringers
tidsalder, hvis DIS-Danmark revurde-
rede sin formålsparagraf – hvis vi sup-
plerede med mere fokus på det ”rent
slægtsforskningsmæssige”.

Den bold, der her kastes op i luf-
ten, skal på ingen måde opfattes som
et forsøg på at true andre forenings-
dannelser. Tværtimod er det et oplæg,

som måske kunne resultere i endnu
større grad af samarbejde.

Det skal ikke være nogen hemme-
lighed, at der ses forskelligt på spørgs-
målet inden for bestyrelsens medlem-
mer. Og der vil naturligvis også være
mange forskellige varianter af opfat-
telser blandt vores medlemmer. Men
på et eller andet tidspunkt er det ri-
meligt at give bolden op til en forhå-
bentlig konstruktiv og nyttig debat om
foreningens vision. Det er hermed
gjort!

Konstituering
Det var efter bestyrelsens opfattelse
en rigtig dejlig og positiv generalfor-
samling i foråret 2004 med et over-
vældende stort fremmøde. Der var
derfor også en afslappet og glad stem-
ning ved det konstituerende møde lige
efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerede sig som
følger: Ole H. Jensen, formand, Erik
Kann, næstformand og redaktør, Wer-
ner Wittekind kasserer, Henriette Ide-
strup, sekretær, og Kathrine Tobiasen,
medredaktør. Den eneste store foran-
dring var, at Ruben Højmark fratrådte
som sekretær. Dette skete for at give
Ruben mulighed for at koncentrere sig
fuldt og helt om det krævende arbejde
med etablering af DIS-Træf.

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har holdt i alt 4 møder
samt ét weekendmøde. Bestyrelses-
weekenden er ved at blive en tradi-
tion. Det er en enestående mulighed
for bestyrelsen til i ro og mag at drøfte
mere langsigtede perspektiver om-
kring foreningens mange opgaver.

Bestyrelsen har nu gjort det til en
fast rutine at lægge et resumé af be-
styrelsesmøderne på hjemmesiden.
Det giver alle en mulighed for at følge
med i årets løb.

Bestyrelsens beretning 2004

Mellem mission og vision

slægt og data 1 2005.pmd 07-03-2005, 15:5716



DIS-Danmark Slægt & Data   marts 2005 17

Medlemstallet
Medlemstallet er støt stigende, om end
stigningstakten har være lidt mindre
end i forrige beretningsår. Ved udgan-
gen af 2004 havde foreningen således
i alt 4.255 medlemmer.

Kildeindtastninger
Det har været intet mindre end et fan-
tastisk år for kildeindtastningsprojek-
tet. I maj måned, midt i et brusende
forår, blev der holdt reception for at
markere færdiggørelsen af folketæl-
lingen for Slesvig 1803. Ca. 270.000
personer blev nu en del af projektet!

Og sandelig. Da sommeren for
længst var forbi, og vinter og jul lå
lige i horisonten, var Lokalhistorisk
arkiv for Støvring Kommune ramme
for endnu en reception - denne gang
for at markere færdiggørelsen af fol-
ketællingen 1787. Intet mindre end
840.688 personer var nu på plads - et
resultat af 227 indtastere og 135 kor-
rekturlæseres kæmpemæssige arbejde.

Der er alt mulig grund til igen at
fremhæve det enorme arbejde, der
udføres af de mange frivillige til gavn
for os alle. Lad der lyde en stor op-
fordring til, at endnu flere kommer i
gang ved tasterne!

I øvrigt forlyder det, at 1834 folke-
tællingen meget snart er klar! Holder
planerne, forventes reception omkring

oktober måned. Og sandelig: Der er
mere nyt på vej.

I det stille arbejdes der på fastlæg-
gelse af en skabelon for indtastninger
af kirkebøger! Det er et meget stort
arbejde at fastlægge regler og stan-
darder. Men arbejdet går støt og ro-
ligt fremad. Og med den opgave, der
venter - indtastning af alle kirkebø-
ger, er det også uhyre vigtigt, at alle
ting bliver tænkt omhyggeligt igennem
inden stabelafløbning.

Arkivalieronline
Det er ingen overdrivelse at konsta-
tere, at dette projekt har været disku-
teret vidt og bredt. Tilfredsheden med
kvaliteten har været til at overse, og
den systematisering, der er anvendt for
at finde frem til ”de rigtige” sider, har
været udsat for voldsom kritik.

DIS har i flere omgang forsøgt at
påvirke såvel Kulturministeriet som
Statens Arkiver til at ændre såvel tek-
nik som systematik. I foråret drog re-
præsentanter for bestyrelsen til Viborg
til møde med Filmningscenteret. Over
sommeren var flere bestyrelsesmed-
lemmer ”læsbarheds-prøveklude”.

Trods endnu et møde med Statens
Arkiver i slutningen af november, må
bestyrelsen konstatere, at det ikke er
lykkedes at påvirke Statens Arkiver
til nogen som helst ændringer i pro-

jektet. Efter mødet i november frem-
sendte vi et referat af mødet med
Filmningscenteret. Vi har ganske en-
kelt intet hørt siden!

Undervisning
Foreningen ”ansatte” for nu snart 2
år siden en undervisningskoordinator.
Vi må konstatere, at succesen er kom-
met så ganske bag på os. Der har væ-
ret en overvældende interesse for at
deltage i foreningens arrangementer.

En foreløbig opgørelse viser, at ikke
mindre end 756 personer har fulgt
møderne i beretningsåret! Flere af
vores kurser har været overtegnet, og
der er mange ønsker om foredrag og
arrangementer. Bestyrelsen har i ly-
set af den store tilstrømning måtte
overveje en eller anden form for
deltagerbetaling i hvert fald for de
kurser, der afvikles. Det vil der komme
mere om i løbet af 2005!

Medlemmernes medvirken
Foreningens mange forskellige akti-
viteter er kun mulige, hvis medlem-
merne i større eller mindre omfang
medvirker ved opgaveløsningerne. I
beretningsåret kan bestyrelsen konsta-
tere, at endnu flere end nogensinde før
gør en sådan indsats.

Hjemmesiden er et glimrende ek-
sempel på en kæmpe kollektiv indsats.

2004 var året, hvor
Slægt & Data fik farver
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Der er nogen, der arbejder med stati-
stikken, der er nogen, der lægger mø-
dekalenderen op, ja man kunne blive
ved.

I bladsammenhæng er det frivillige,
der anmelder tidsskrifter, ved møderne
er der ildsjæle, der sørger for at åbne
og lukke, for kaffe og den lille små-
kage, der gør det den lille tand ekstra
dejligt at komme til DIS-møde.

Bestyrelsen vil gerne bringe en
kæmpe tak til alle, der på den ene el-
ler anden måde yder en frivillig ind-
sats for foreningen.

Hjemmesiden
Hjemmesiden er under stadig udvik-
ling. Alle, der går ind på den, kan se,
at der hele tiden kommer nye ting til.
Amt-herred-sogn-portalen er nu i drift
- og har man ikke brugt den før, kan
den varmt anbefales!

I vores åbne forum er der indtil nu
skrevet over 100.000 indlæg fra både
medlemmer og ikke-medlemmer. En
imponerende aktivitet som vi håber vil
fortsætte fremover.

Slægt & Data
Bladet er som vanligt udkommet med
4 numre. Vi kommer stadig med 32
sider pr. nummer - men nu er det helt
og aldeles i farver! Det er med stor
glæde konstateret, at skrivelysten er
større end nogensinde før. Der er rig-
tig mange forskellige skribenter på
banen - og redaktionen lægger vægt
på, at bladet bliver et blad, hvor alle
uanset forfattergener kan komme til
orde. Så kære venner: Skriv - skriv så
meget I orker!

Sagen om portostøtte har fundet en
endelig løsning. Vi får langt fra dæk-
ket alle vores udgifter. Men et tilskud
er det da blevet til. Forhåbentlig kan
dette tilskud opretholdes i tiden frem-
over.

Det nordiske samarbejde
DIS besluttede for et par år siden igen
at gå aktivt ind i det nordiske samar-
bejde. Repræsentanter for bestyrelsen
deltog i det nordiske møde i Öster-

sund, og det er planen, at foreningen
skal være repræsenteret ved det nor-
diske møde i Göteborg. Tjenesten
DIS-Træf har været længe undervejs.

DIS-Træf-databasen er under sta-
dig opbygning og har nu nået en så-
dan størrelse, at arbejdet med at gøre
den søgbar via foreningens hjemme-
side er i gang. Arbejdet påregnes at
være færdigt i løbet af foråret.

Fast ekspedition
Ordningen med en fast ekspedition i
foreningen fungerer fortsat og det til
alles fulde tilfredshed. Ekspeditions-
lederen Ole Hald Madsen deltager fast
i den første del af bestyrelsesmøderne,
så der kan sikres en fortsat dialog mel-
lem ekspedition og bestyrelse.

Svar i vinden
Sidste års beretning spandt flere en-
der over ”vindens retninger”. Også
denne beretning skal hente inspiration
fra det meteorologiske univers, om end

på en lidt anden måde.
Der er ganske afgjort mange blandt
medlemmerne, der stadig husker den
nu klassiske Bob Dylan tekst: “The
answer is blowin’ in the wind”, der
forsøgte at sammenfatte tidsalderens
frustrerede freds- og frihedsdrømme
i en række spørgsmål, hvis svar alle
blæste i vinden.

Med tidens hastige udvikling inden
for alt, der har med teknologi at gøre,
vil der hele tiden dukke nye spørgs-
mål, ideer og tanker op. Ingen kan
håndtere alt det nye, og slet ingen kan
formå den kunst til fulde at forene alt
det nye med den solide base, der på
forunderlig vis er en del af vores kol-
lektive bevidsthed.

Bestyrelsen gør sig heller ingen fo-
restilling om, at den kan tumle alle nye
input. Men det er vores håb, at vi med
vores indsats i år har bidraget til, at
der er lidt færre svar, der blæser i vin-
den.

BUDGET 2004 REGNSKAB 2004 BUDGET 2005
Antal medlemmer 4.500 3.989 4.700
Kontingent 125,00 125,00 175,00

I vores åbne DIS-forum er der indtil nu skrevet over 100.000 indlæg fra
både medlemmer og ikke-medlemmer – en imponerende aktivitet!
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