
Oktober 2011  

Ordinært møde. Ingen fraværende  

Beslutninger siden sidste møde 

Ole Hald stopper desværre i ekspeditionen, og Gunnar Larsen overtager hans arbejdsopgaver. 

Amt-Herred-Sogn genoptryk 

Status 

HK spørger, om vi skal tage nye kommuner o.a. med; men det vil ikke have nogen betydning for 

slægtsforskere. Bestyrelsen er enig i, at det udelades. Det nævnes dog kort i udgivelsen, at der er 

sket nyere administrative ændringer. RH læser korrektur. Teksten bliver færdig i december 2011, 

trykt ca. 1. februar 2012 og udsendt med Slægt og Data 2012:1. 

Hjemmesideudvalget 

Status og det kommende arbejde  

Hjemmesidearbejdet er relativt stille med løbende småændringer. Holder sig indenfor budgettet. 

Nyheder 

Nyhedsbrevet DIS-Nyt og større udskiftning af nyheder på forsiden 

Enighed i bestyrelsen om, at der bør gøres mere ved nyheder på hjemmesiden samt nyhedsbreve, da 

det er en service for medlemmerne og desuden er med til at vise bestyrelsens aktiviteter og arbejde. 

Enighed om, at det ikke kun bør være DIS-Danmark-nyheder, men generelle nyheder af interesse 

for slægtsforskere. Forslag om, at medlemmer bør have mulighed for at indberette nyheder i en 

Nyhedspostkasse. Tilslutning i bestyrelsen. GC valgt til nyhedsredaktør. Hun tager stilling til 

nyheders relevans, samt hvor ofte nyhedsbrevet skal udkomme m.m. Nyheder går gennem 

nyhedsredaktøren. 

Strategiudvalget 

Status 

Planlagt medlemsmøde i Haslev 19. oktober 2011. 

Det kommende arbejde 

Skal have opdateret strategiplanen. Planlægger møde i det nordvestjyske område, måske Nykøbing 

eller Skive. 

Markedsføringsudvalget 



Merchandise 

Bestyrelsen var enig i, at der skal laves visitkort, standardbrevpapir/skabeloner o.a. Medlemmer af 

arbejdsgruppen: AC og GC. 

Ny folder 

Intet nyt. 

Nationalt samarbejde 

Status 

HFH er lukket, og pengene er delt ligeligt mellem de tre foreninger: DIS-Danmark, Samfundet og 

SSF, hvilket har indbragt hver forening ca. 50.000 kr. SSF har lagt navneregistre ud på deres 

hjemmeside. 

Det kommende arbejde 

DIS-Danmark kunne også overveje at lægge HFH-navneregistrene ud på hjemmesiden. KH fortalte, 

at han har indscannet gamle nr. af HFH, som DIS-Danmark gerne må bruge 

Politiets Registerblade 

Københavns Stadsarkiv arrangerer et seminar på Københavns Rådhus den 18. november 2011. Fem 

deltagere fra DIS-Danmark udvælges, infostand, hvad og hvem. AC gennemgik invitationen. 

Følgende deltagere meldte sig: AC, SF, PW, KH, GC. 

Forslag om, at man køber udstyr til en stand, hvilket koster ca. 15.000 kr. Tilslutning i bestyrelsen. 

Internationalt samarbejde 

Nordgen 

DIS-Danmark har nu formandsposten i Nordgen og skal afholde næste møde i 2012. Hvordan griber 

vi det an? Det blev besluttet på seneste Nordgen-møde, at fremover får hver forening kun tilsendt 1 

eksemplar af foreningernes medlemsblade. Vi må så tilkøbe medlemskaber derudover.  

Bestyrelsen besluttede, at Nordgen-mødet afholdes i København. Dato og nærmere sted kan vente 

til senere. 

Der er interesse i Nordgen for at sende medlemsblade ud som pdf-fil til medlemsforeningernes 

bestyrelse. Der er ikke fuld opbakning i hele Nordgen-bestyrelsen, derfor forslag om, at de tre DIS-

foreninger skal indgå et sådant samarbejde. SF undersøger, om disse pdf-filer også kan 

videresendes til DIS-Danmarks læsekreds. SF opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmer siger til, hvis 

de har behov for et abonnement. 

Forslag om at lave en landsdækkende slægtsforskerdag i Danmark 

Forslag om, at vi laver en årlig slægtsforskerdag, ikke kun for DIS-Danmark, men for alle 

interesserede foreninger. Skal man arrangere en slægtsforskerdag, og skal det i så fald være ét sted i 

landet eller mange steder i landet? Forslag om at man kunne indgå samarbejde med Arkivernes Dag 

og gøre brug af, at mange lokalarkiver og biblioteker holder ekstra åbent, deres reklame osv. Dette 

punkt skal tages op igen senere. 



Samarbejde med DIS-Norge og Foreningen DIS i Sverige 

Slægtsforskerarrangement i Sverige næste år. Her kan DIS-Danmark sammen med DISNorge og 

DIS-Sverige få mulighed for at reklamere samt holde kort foredrag om slægtsforskning i Danmark. 

Er det noget, DIS-Danmark skal deltage i? Bestyrelsen var uenig, da flere ikke kunne se formålet 

med at deltage, da det ikke nødvendigvis giver flere medlemmer eller gavner foreningens danske 

medlemmer. Bestyrelsen arbejder dog videre på at deltage. Før mødet defineres, hvad man gerne vil 

med en sådan deltagelse, fx indhente erfaringer, skaffe nye medlemmer o.l. AC er ikke for en stand, 

men ser gerne, at foreningen deltager. 

Family Search 

Henvendelse fra Family Search om samarbejde. Er det noget, vi vil arbejde videre med? 

Tilslutning til samarbejde om de danske kirkebøger i bestyrelsen. Vi skal dog sikre os en kopi af de 

indtastede data, som kan bruges til DIS-Danmarks kildeprojekt, samt at der ikke bliver tale om 

brugerbetaling for adgang til oplysningerne. SF kontakter Family Search. 

DIS-Træf / RH 

Status 

Ca. 7 % af DIS-Danmarks medlemmer har bidraget med oplysninger til DIS-træf. Hovedparten 

bruger Brother's Keeper, dernæst Family Tree og Legacy. RH vil gerne give en afløser lidt tid til at 

komme ind i arbejdet. 

Det kommende arbjede 

Programmet, der bruges til  DIS-træf, er ved at blive videreudviklet, så folk, der afleverer data, selv 

kan lægge materiale op. Det vil spare en del administration. 

DIS-arkiv 

Status 

Møde 24. sep 2011. AC gennemgik referatet og kommissoriet. Foreningen vil modtage digitalt 

materiale, fx hjemmesider, papirarkivalier og bøger. Vil ikke modtage noget, som folk ikke selv har 

skrevet, og hvor foreningen ikke kan få overdraget ophavsretten. Vil ikke være forpligtet til at tage 

imod andet, end foreningen finder hensigtsmæssigt. Vil give mulighed for at vise billeder af 

affotograferede kilder på hjemmesiden. Alle medlemmer bør desuden have mulighed for at lave 

backup/uploade filer. Bestyrelsen tiltrådte kommissoriet.  

Det kommende arbejde 

Forslag om, at man skal sælge gamle donerede bøger via DIS-Danmarks hjemmeside. Undersiden 

skal kaldes DIS-Antikvariat. Bestyrelsen tiltrådte forslaget. Skal bruge to personer, der kan stå for 

DIS-Antikvariat, og som kan modtage bøger, lave den nødvendige reklame, samt sælge bøgerne. 

Udvalget udarbejder jobannonce. 

Kildeudvalget 

Status 

Møde 1. okt 2012. PW gjorde opmærksom på, at der ligger 24.000 billeder fra Adelersborg Gods på 

www.diskilder.dk. Udvalget bl.a. enige i, at afskrifter skal være kildetro, samt at der skal være 

http://www.diskilder.dk/


følgende indtastningsfelter: navn, dato, sted, fritekst. Dernæst skal der være mulighed for at notere 

amt, herred, sogn, så en stedsøgning bliver lettere.  

Det kommende arbejde 

MHN laver hurtigst muligt software, som kan bruges til indeksering. Arne Feldborg vil lægge 

billeder ind på en anden site, da Kildeprojektet skal af med diskilder.dk. Vil gerne have mulighed 

for en henvisning fra Daisy til vores materiale. SF undersøger, om vi kan bruge billeder fra AO, så 

foreningen ikke selv behøver at opbevare dem, samt om DDA vil modtage dataene og 

tilgængeliggøre dem. 

Ekspedition 

Formanden bød velkommen til Gunnar Larsen, der i fremtiden tager sig af ekspeditionen, mens Ole 

Hald stopper. Formanden takkede Ole Hald for hans arbejde for foreningen og overrakte ham en 

afskedsgave. 

Eventuelt 

Tilbud om opslag i Genline 

Lise Eskildsen har tilbudt sin hjælp. KT spørger hende, om hun også vil lave opslag i SVAR. 

Henvendelse fra Post & Tele-museet 

Kort redegørelse for projektet. AC vil gerne deltage i projektet. Der bliver lagt en nyhed på 

hjemmesiden med kontaktoplysninger. 

 


