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Deltagere:

Afbud:
Gæst:
Referent:

Susanne Fuglsang
Henning Karlby
Poul Wachmann
Michael Dupont
Morten H. Nielsen
Arne Christiansen
Gitte Christensen
Jørgen Kristensen
Knud Haaning Andersen
Kirsten Andersen
Bodil Grove Christensen
Kathrine Tobiasen
Gunnar Larsen (deltog ved middagstid)
Michael Dupont

1. Godkendelse af dagsorden / Alle
Godkendt med mindre rettelser.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne 16.06.12 og 29.07.12 / Alle
Godkendt.

3. Næste møder / Alle
3. november 2012
12. og 13. januar 2013
9. marts 2013
13. april 2013
12. april 2014

Bestyrelsesmøde, Odense
Bestyrelsesweekend, Odense
Bestyrelsesmøde, Odense
Generalforsamling i Jylland
Generalforsamling på Fyn

4. Ekspeditionen / GL
Ekspeditionen har fået nyt lagerlokale, hvor udgivelserne kan stå mere overskueligt.
Orientering om, at der stadig står 45 kasser med Sogn-Herred-Amt, 60 stk. i hver.
Enighed om, at prisen på Sogn-Herred-Amt i første halvdel af 2013 skal sættes ned, fx til 50
kr. stk.

5. Generalforsamling i Jylland 2013 / HK
Afholdes i Ribe, på Museet Ribes Vikinger, og der bliver plads til 120 personer. Der bliver to
typer guidede ture i grupper af 20 personer. Man kan vælge byvandring med rundvisning i Ribe domkirke eller en rundvisning på vikingemuseum.
Tid og sted kundgøres på hjemmesiden og i Slægt og Data. Fristen for tilmelding skal være
sen, ellers er det kun få, der deltager.
Ledsagere er velkomne til at deltage i rundvisningerne og til frokosten, men ikke til generalforsamlingen.
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6. DIS-Bibliotek / PW
6.1. Status
PW orienterede om de lokaler, der er fundet i Greve. De er på ca. 100 m2, og der er gode
busforbindelser. Lokalerne, der består af arbejdslokaler, lager, køkken og toilet, er isolerede,
der er lav loftshøjde, og lokalerne skal sættes i stand. Der skal bl.a. males i alle rum, der skal
skiftes tæpper, og i det ene lokale består loftet af tyk plastik med rochwool ovenpå. Herudover
skal der ophænges belysning i flere af lokalerne. Huslejen er ca. 40.000 kr. uden moms pr. år.
Der betales særskilt for varme, el og vand.
JK, der er uddannet tømrer, har lovet at hjælpe med istandsættelsen.

6.2. Det kommende arbejde
Der skal forhandles om en lavere husleje.

7. Statens Arkiver / SF
7.1. Status
JK orienterede om mail fra Allan Vestergaard vedr., at alle skifteprotokoller øst for Storebælt
nu er lagt på nettet, samt at næste projekt bliver et Erindringsmedaljeprojekt 1848-1850 og
1864 (1864-jubilæum i 2014).
AC orienterede om, at DIS-Danmark formentlig kan få serverplads til DIS-kilder hos DDA;
men det skal diskuteres igen i Statens Arkivers ledelse, før foreningen får endeligt svar.
HK orienterede om, at DIS-Danmark har købt serverplads, da vi ikke kan vente på Statens
Arkiver.

7.2. CPR-nummer projekt 3
Det kører fortsat godt, og SF fik for nogle uger siden orientering om, at der er lagt meget nyt
op på AO, og at mange stadig bidrager til projektet.

7.3. Det kommende arbejde
SF orienterede om, at man kan se planerne for AO på AOs hjemmeside, men ikke planerne
om indeksering. Det blev nævnt på et orienteringsmøde på Rigsarivet, hvor AC og SF deltog.

7.4. Orientering om KIK-jubilæum (1880-folketælling) / AC
Den 8. november 2012 afholdes reception i København, hvor kulturministeren deltager.

8. Lokalforeningsudvalget / SF
8.1. Status
Sidste lørdag blev der afholdt DIS-lokalforeningsmøde i Odense, hvor der var 24 deltagere.
Bl.a. var der repræsentanter fra de slægtshistoriske foreninger i Ledøje-Smørum, Skive, Thy.
I Næstved er der planer om at oprette en DIS-lokalforening.
I DIS-Faxe har man i foråret vedtaget, at alle medlemmer også skal være medlemmer af DISDanmark.
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8.2. Det kommende arbejde
Da der er stor forskel på, hvordan det foregår i FU-regi rundt om i landet, vil Lokalforeningsudvalget undersøge reglerne nærmere.
Den slægtshistoriske forening i Thy ønsker at konvertere deres forening til en DISlokalforening, og der er stiftende generalforsamling i DIS-Nordvestjylland den 22. september
2012.

9. Markedsføringsudvalget / AC
AC havde taget merchandise med, så bestyrelsen kunne vurdere relevansen.
Skjorter: Godkendt. AC bestiller 1 lyseblå skjorte med DIS-logo til hvert bestyrelsesmedlem
og 2 skjorter til formanden. AC udbad sig bestyrelsens skjortestørrelser tilsendt pr. mail, så
han kan bestille til alle.
Bildørsmagneter: AC bestiller, også i en størrelse, der kan bruges bag på biler.
Bæreposer: Bestyrelsen var ikke tilfreds med kvaliteten med posen, og trykket kunne være
større.
Musemåtter: Farven bliver let slidt af, og det skal undersøges, om kvaliteten er god nok.
Brevåbnere: Bestyrelsen syntes ikke, det var en god idé.
Krus: Ikke godkendt.
Kuglepenne: Godkendt. AC bestiller.
Vognmønter: Godkendt. AC bestiller.
Papirblokke: Godkendt. AC bestiller.

10.Vedtægtsudvalget / KH
10.1. Status
Intet nyt.

10.2. Det kommende arbejde
Intet nyt. Der indkaldes snart til møde.

11. DIS-Træf
11.1. Status
JK har holdt møde med Ruben Højmark.
Efterlysningen efter DIS-træf-person på hjemmesiden skal fjernes, da Ruben Højmarks afløser nu er fundet.

11.2. Det kommende arbejde
JK har planer om en medhjælper fra hans lokalområde.

12.DIS-arkiv
12.1. Status
Foreningen har fået lov til at overtage hjemmesiden fynhistorie.dk.
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12.2. Det kommende arbejde
Indtil videre betaler foreningen for fynhistorie.dk, men senere skal der laves en egentlig overtagelsesforretning, så dataene kan trækkes ud og struktureres.

13. Nationalt samarbejde / SF
13.1. Orienteringsmøde i Statens Arkiver
I begyndelsen af 2013 sker der nogle ændringer på AO: Ny visningsside + billedviewer til alle
typer arkivalier, integration med Daisy, samt alle billeder i JPEG-format. I forsommeren 2013:
Indeksering af AO.

13.2. Uformelt møde mellem formændene i de 3 landsdækkende slægtsforskerforeninger
Der er grobund for samarbejde mellem de tre landsdækkende foreninger, bl.a. samarbejde
om en fælles slægtsforskerdag. Kunne enten være en landsdækkende slægtsforskerdag ét
sted, skiftevis Sjælland-Fyn-Jylland, eller en dag, der blev afholdt mange steder i landet.
Det blev aftalt, at man skulle fortsætte samarbejdsmøderne.

13.3. Det kommende arbejde
SF har tilbudt Samfundet, at DIS-Danmark kan få kørt medlemsadministration og hjemmeside
via DIS-Danmark, ligesom DIS-lokalforeningerne. SF har endnu ikke fået respons på tilbudet.
Det kunne også være spændende at samarbejde om udsendelse af Personalhistorisk Tidsskrift og Slægt og Data for de to foreningers fælles medlemmer.
AC har endnu ikke hørt nyt efter foreningens henvendelse til Dansk Historisk Fællesråd vedr.
medlemskab.

14. Internationalt samarbejde / SF
14.1. Møde med Family Search
SF orienterede om møde mellem DIS-Danmark og tre repræsentanter for Familysearch. Målet for Familysearch er et fuldt navneindeks til danske kirkebøger.

14.2. Status for Svenske Slægtsforskerdage i Gävle 24.-26. august 2012, herunder det
indkøbte merchandise
Fire hårde arbejdsdage, godt modtaget af repræsentanter for DIS-Sverige og DIS-Norge. De
udenlandske foreninger ser gerne, at DIS-Danmark fortsætter med at deltage. Arbejdet bestod især i vejledning af de besøgende i slægtsforskning i de danske kilder.
På hjemvejen besøgte SF og GC DIS-Sveriges hus i Gamla Linköping, hvilket var en spændende oplevelse.

14.3. Nordgenmøde i København 29. september
Statens Arkiver laver rundvisning på Slotsholmen.
SF har spurgt Charlotte S.H. Jensen, om der kunne lejes et mødelokale på Nationalmuseet,
men har endnu ikke fået svar.
Kl. 10 er der rundvisning, kl. 12 møde og kl. 14 frokost, og DIS-Danmarks bestyrelse er velkommen. De, der ønsker at deltage, skal sende mail til SF.
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14.4. Norsk Slægtsforskerdag i Oslo 27. oktober
SF har meddelt Norsk Slægtsforskerdag, at DIS-Danmark gerne deltager. SF, AC og GC tager derop.

15. Kildeudvalget / MHN
15.1. Status
Intet nyt.

15.2. Det kommende arbejde
Har talt med Mette Fløjborg om Wads Sedler, der bliver et projekt à la Nygårds Sedler, dog i
mindre målestok. DIS-Danmark vil gerne hoste projektet.

16. Hjemmesideudvalget / HK
16.1. Status
Købt ny server, men beholder samtidig den gamle.

16.2. Det kommende arbejde
Arbejdet med begrænset adgang til bogholderen skal hurtigt laves.
HK indkalder til møde i udvalget.

17. Økonomi / KH
17.1. Status
Økonomien ser fornuftig ud, og ingen af udvalgene har overskredet deres budget.

17.2. Det kommende arbejde
Bogholderen skal have adgang til medlemsdatabasen; men det kan ifølge Arne Feldborg tage
2-3 måneder, før der kan gives adgang. Hjemmesideudvalget skal først bede Headnet om at
lave ændringer, så bogholderen ikke får fuld adgang. KH foreslog, at bogholderen kan bruge
hans login, hvilket bestyrelsen dog ikke kunne godkende.
Henning Karlby oplyste at det højst ville tage 1 måned at lave den særlige adgang for bogholderen.

18. Foreningens inventarliste / SF
Bestyrelsen gennemgik listen, og GC sender en opdateret inventarliste ud. Bestyrelsen bedes
indberette til GC, hvis de har rettelser eller tilføjelser.

19. Eventuelt / Alle
Intet.

