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Deltagere:  Susanne Fuglsang 
 Henning Karlby 
 Jesper Skov  
 Poul Wachmann 
 Lena Sørensen 
 Anton Blaabjerg 
Afbud:  Arne Feldborg 
 Michael Dupont 
 Kirsten Andersen  
 Kathrine Tobiasen 
 Bodil Grove Christensen 
 Jørgen Kristensen 
Gæster: Gunnar Larsen 
Referent: Jesper Skov 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden / Alle 
Beslutning af messedatoer lægges under pkt. 9. 
Pkt. 10 omdøbes fra ”Nordisk samarbejde” til ”Internationalt samarbejde”. 
Slesvigske slægtsforskerdage lægges under pkt. 10. 
Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesweekenden 26.04.2014 og 27.04.2014 / 
Alle 

Referat fra 26. og 27. april 2014 godkendt uden anmærkninger. 

3. Næste møder / Alle 

 
 
 
 

 
 

4. Ekspeditionen / GL 
DIS-Norge mangler at få blade tilsendt. Gunnar Larsen eftersender blade. 
Udvekslingsaftalen med DIS-Norge om medlemsrettigheder er ikke helt på plads, men medlemmer 
oprettes manuelt både i Danmark og Norge. 
Samfundets medlemmer skal registreres i DIS-Danmarks system efter sommer. 
Bogpriser diskuteres. Jubilæumshæfte sættes til salg på hjemmesiden. 
Der nedsættes et ad hoc-udvalg, der undersøger, hvordan den fremtidige handel med bøger skal 
foregå. Udvalget består indtil videre af Anton Blaabjerg, Kathrine Tobiasen og Poul Wachmann. 
Lena Sørensen vil gerne bistå udvalgets arbejde. 

5. Evaluering af 25-års jubilæet / Alle 
Gitte Christensens opsummering af jubilæumsarrangementet i København blev rundsendt. 

6. sep 2014 Odense 

1. nov 2014 Odense 

24.-25. januar 2015 Odense 

  

2015 Generalforsamling på Sjælland 
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En anden gang bør man koordinere mellem hoved- og lokalforeningerne, så hele arrangementet 
ikke løber af stablen samme dag. 
Taler fra jubilæet ligger nu på hjemmesiden. 
Spørgsmålene til ”Danmarksmester” bruges på hjemmesiden i konkurrencer fra efteråret af. Hjem-
mesideudvalget undersøger de tekniske muligheder for en sådan konkurrence snarest. 

6. Økonomi / HK 

6.1. Status 

Der forventes mindre end det planlagte underskud til årets udgang. 
Samarbejdet med revisor og regnskab fungerer godt. 
Tilgangen af medlemmer er faldet i forhold til sidste år, men det er stadig pænt. Især forenin-
gernes Facebook-side er velbesøgt. 

7. DIS-Arkiv & Bibliotek / PW 

7.1. Status 

Projektet kører regelmæssigt – hver torsdag er frivillige i Albertslund for at scanne og registre-
re. 
Palle Kvist har lavet PDF-filer af diverse navneregistre, der er offentliggjort på hjemmesiden. 
Poul Wachmann præsenterer en opdateret forside for bibliotekshjemmesiden, der er nemme-
re at navigere og søge i. 
Efterbehandlingen tager mest tid, men kan klares hjemmefra, så flere personer rundt om i 
landet kan sættes til at efterbehandle. 

8. Strategi- og vedtægtsudvalget / SF 

8.1. Det kommende arbejde 

De nye vedtægter renskrives og offentliggøres. 

9. Nationalt samarbejde / SF 

9.1. Slægtsforskerdag i folkeskolen, opfølgning 

Slægtsforskningsprojekt med folkeskolen er sat i bero. 

9.2. Rundetårn 2015, opfølgning 

Planlægningen af ”Slægtens år 2015” er i fuldt gang. Udstillingen i Rundetårn i København 
centrerer sig om billeder og er tænkt som en vandreudstilling. 

9.3. Slægtsforserweekend, opfølgning 

Programmet for slægtsforsker-weekend 24.-26. oktober på Brandbjerg Højskole i Jelling lig-
ger på SSF’s hjemmeside, DIS-Danmarks hjemmeside og trykkes i Slægt og Data. 

9.4. Div. messer 

For ”Living+”-messen i Fredericia i 4., 5. og 6. oktober, hvor foreningen er tilbudt en gratis 
stand, vil Henning Karlby undersøge mulighederne for et messetilbud for potentielle med-
lemmer. 
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Foreningen deltager umiddelbart ikke i historiemessen i marts 2015 i Øksnehallen i Køben-
havn. 
Det undersøges, om folkemødet på Bornholm kan være en mulighed for at promovere 
slægtsforskning i Danmark over for politikere og andre. 

9.5. Slægtsforskerhjælp i Statens Arkiver / PW 

Ordningen, som fungerer rigtigt godt i København, forsøges kopieret til Viborg, hvor Anton 
Blaabjerg forventer, at ordningen vil køre fra september af. 

10. Internationalt samarbejde / SF 

10.1. Det kommende arbejde 

Poul Wachmann fortæller om internationalt samarbejde, og foreningens eventuelle deltagelse 
i slægtsforskertræf i Flensborg d. 15. november og slægtsforskerdage i Kassel diskuteres. 
Poul Wachmann vil deltage i Kassel for at udveksle erfaringer og skabe nye kontakter. 
Susanne Fuglsang fortæller om nordisk samarbejde, hvor Dansk-Norsk konference finder 
sted 19.-21. september i Oslo. Jørgen Kristensen sørger for tilmeldings- og betalingsmulighed 
på hjemmesiden, når programmet for konferencen foreligger. Indholdet for konferencen plan-
lægges i øjeblikket med DIS-Norge. 

11. Lokalforeningsudvalget / LS 

11.1. Status 

Lena Sørensen orienterer om udvalgets seneste møde. Referat af mødet er sendt til bestyrel-
sen.  

11.2. Det kommende arbejde 

Næste fællesmøde for foreningerne er 7. september. Nyhedsbrev er udsendt med bl.a. infor-
mation om slægtshistorisk-weekend og manglende indsendelse af foreningsregnskaber. 

12. Kildeudvalget / JS 

12.1. Status 

Jesper Skov gennemgår status for kildeudvalg og AO-brugerråd. Kort resumé er sendt rundt 
til bestyrelsen. 

12.2. Det kommende arbejde 

Susanne Fuglsang kontakter Mormonkirken for at undersøge mulighederne for samarbejde 
f.eks. indtastning af pasprotokoller. 
Man kan sagtens indtaste FT-1930 på den nuværende kildeportal. 

13. Eventuelt / Alle 
Ingen 
 
 
Odense 14. juni 2014 – Jesper Skov 


