
Referat 2001 
Generalforsamlingen blev holdt den 21. april 2001 på Hollufgård 
ved Odense 

INDHOLD 

• 1. Valg af ordstyrer/dirigent 

• 2. Bestyrelsens beretning 

• 3. Regnskabet .for 2000 

• 4. Behandling af indkomne forslag 

• 5. Fastlæggelse af budgetfor år 2001 og 2002, herunder fastsættelse af kontingent for 2002 

• 6. Valg til bestyrelsen 

• 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

• 8. Eventuelt 

Der var mødt knap 30 medlemmer.Fra bestyrelsen var Hanne Marie Rud fraværende med afbud. Begge 
suppleanter deltog. 

Referent: Erik Kann 

1. Valg af ordstyrer/dirigent 

Bestyrelsen foreslog Knud Spangsø. Han blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden Svend-Erik Christiansen henviste til, at der var udsendt en skriftlig beretning med det seneste 

nummer af Slægt&Data. I stedet for blot at gentage, hvad der stod skrevet heri, valgte han at stille skarpt på 

en række væsentlige forhold af fælles interesse for foreningens medlemmer. 

a. Foreningens udvikling 

Foreningen har undergået en gevaldig udvikling. 11989 var der 268 medlemmer, ved seneste opgørelse 

udgør medlemstallet 2.381. Økonomisk er foreningen også vokset, således at der i da er en egenkapital på 

næste 216.000 kr. Et af de steder, hvor udviklingen kan spores allermest tydeligt, er på brugen af 

foreningens hjemmeside. Der er ca. 300 besøg pr. da på indgangssiden, svarende til ca. 100.000 pr. år. Der 

er imidlertid mange, der går direkte ind på den del af hjemmesiden, de specifikt har interesse for. Man kan 

skønsmæssigt regne med, at der samlet er ca. 2½ gang så mange besøg på hjemmesiden, svarende til 

omkring 250.000 besøgende pr. år! 

b. Kildeindtastningsprojektet 

Der var for ikke så længe siden dannet en komite, der med bredest mulig repræsentation blandt 
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interessenterne havde fået til at opgave at styre hele projektet. Det var formandens vurdering, at der nu var 

etableret et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for det fælles projekt. Indtil videre havde der været 

afholdt tre møder i komiteen, og det var lykkedes at få ryddet op i mange af de fejl, der hidtil havde været 

begået i forbindelse med arbejdet. Samarbejdet med DDA foregår godt og positivt. Der var ydet en stor 

indsats for færdiggørelsen af 1801 indtastningerne. Mere end 200 mennesker havde bidraget, og på 

nuværende tidspunkt var der indtastet 98,03%. Det væsentligste problem er, at indtastningerne er foregået 

over en periode af ikke mindre end 8-9 år, og at der følgelig foreligger indtastninger i flere forskellige 

formater. 

Det påregnes, at der skal holdes et fælles arrangement med Statens Arkiver i forbindelse med afslutningen 

af projektet. 

c. Støttepuljen 

Der har været gjort behersket brug af ordningen, og formanden opfodrede til, at der blev iværksat flere 

aktiviteter via denne finansieringsordning. 

Formanden afsluttede beretningsfremlæggelsen med at takke bestyrelsen og medlemmerne for indsatsen i 

det forløbne år 

Drøftelse af beretningen 

Beretningen gav anledning til drøftelse af en række mere principielle foreningsmæssige spørgsmål. 

Spørgsmålet om oprettelse af lokale DIS-foreninger 

Georg Agerby (GA) forklarede om den svenske ordning med opdelinger i lokale, regionale foreninger. Det 

var GAs opfattelse, at en regional opdeling ville medføre større lokal tilslutning. Jørgen Rasmussen 

forklarede om de initiativer, der havde været gjort på Sydfyn for at etablere et lokalt DIS-samarbejde. 

Samarbejdet havde efter hans vurdering betydet en væsentlig styrkelse af den lokale mødeaktivitet. Det var 

formandens vurdering, at samarbejde omkring lokal mødeaktivitet rummede store muligheder for 

efterfølgende etablering af egentligt regionalt samarbejde. Torben Olsen foreslog, at man etablerede en 

gruppe, der skulle have ansvaret for at samle trådene i de forskellige lokale aktiviteter. Formanden luftede 

muligheden for, at DIS-Danmark støttede lokale aktiviteter og tilføjede, at der nok med tiden ville være behov 

for at dele aktiviteterne op. Jørgen Rasmussen understregede, at det nok var væsentligt, at spørgsmålet om 

en eventuel opdeling blev drøftet mere formelt. Også spørgsmålet om "navnepolitik" blev drøftet. Hvad måtte 

de eventuelle foreninger have lov til at kalde sig?, skulle der ske formaliseret godkendelse osv.? 

Debatten afsluttedes med, at formandens beretning blev godkendt. 

3. Regnskabet .for 2000 

Kassereren Werner Wittekind gennemgik hovedpunkterne i tallene. Regnskabet udviser et ganske stort 

overskud. Der havde i forbindelse med revisionens arbejde med regnskabet gjort sig forskellige holdninger 

gældende til rent bogholderimæssige spørgsmål. Kasserer og revisorerne havde fået drøftet de forskellige 

holdninger grundigt igennem. 

Regnskabet godkendtes. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 



5. Fastlæggelse af budgetfor år 2001 og 2002, herunder fastsættelse af kontingent for 
2002 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 

6. Valg til bestyrelsen 

Hanne Marie Rud og Erik Kann blev genvalgt. 

Lars Jørgen Helbo fra Hammel blev nyvalgt til bestyrelsen. 

Ole Jensen og Georg Agerby blev genvalgt som suppleanter. 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

Jørgen Rasmussen og Jan Gisselsson blev begge genvalgt som revisorer. 

Mads Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

8. Eventuelt 

Jørgen Rasmussen anbefalede alle med del i bestyrelsesarbejdet at læse relevant litteratur om 

bestyrelsesarbejde. 

Formanden rundede generalforsamlingen af med at holde en stærk personlig tale for den afgående sekretær 

Jens Verner Nielsen. Jens Verner fik overrakt gaver fra foreningen. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 

Efter generalforsamlingen holdt konsulent i firmaet PLS-Consult Poul Juel Lauridsen et spændende foredrag 

om arbejdet med at indføre elektroniske kirkebøger i Danmark. 

Svend-Erik Christiansen 

Knud Spangsø 

Erik Kann 

 


