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Kirsten Sanders, formand for Danske Slægtsforskere, bød velkommen og oplyste at der var i alt 60 
tilmeldte deltagere, der repræsenterede 34 foreninger. Herudover var dele af Danske 
Slægtsforskeres bestyrelse til stede. 

Forud for mødet var nedenstående forslag til dagsorden udsendt til deltagerne: 

Forslag til dagsorden: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent 
 3. Præsentation af mødedeltagerne 
 4. Afklaring af Lokalforeningsrådets opgaver og kompetencer 
    At bidrage til erfaringsudveksling mellem lokalforeningerne.  
    At inspirere landsforeningen til aktiviteter, projekter og udviklingsopgaver. 
    At indstille et tilskudsniveau til den enkelte lokalforening til bestyrelsen. 
    Andet 
 5. Godkendelse af forretningsorden (udkast vedlægges) 
 6. Valg af 2 personer til Danske Slægtsforskeres bestyrelse 
 7. Konstituering 
 8. Orientering fra Danske Slægtsforskere 
 9. Erfaringsudveksling 
 Brug af Folkeuniversitet til foredragsholdere 
 Kirkebøgers tilgængelighed for slægtsforskere, se bilag 
 Andet 
10. Ønsker til nye skanninger hos Rigsarkivet 
11. Eventuelt 
 

Ad 1: Valg af dirigent: 
Per Andersen, Danske Slægtsforskere, blev foreslået og valgt som mødets dirigent.  

Ad 2: Valg af referent: 
Hanne Christensen, Slægtshistorisk Forening Sønderjylland, blev foreslået og valgt som referent. 

Ad 3: Præsentation af mødedeltagerne: 
Her fulgte en kort præsentationsrunde, hvor de fremmødte nævnte deres navn og hvilken forening 
de repræsenterede ved mødet. 

Ad 4: Afklaring af Lokalforeningsrådets opgaver og kompetencer: 
Det er Lokalforeningsrådet, der skal vurdere om rådet skal være landsdækkende eller opdelt i 
regioner.  

Herefter fulgte en diskussion i grupper med 6-8 personer (bordvis), der derefter blev refereret for 
alle.  

Bord 1:  
Samarbejde mellem Danske Slægtsforskere og Lokalforeningsrådet (og lokalforeningerne) om 
landsdækkende aktiviteter f.eks. Rigsarkivet, Lokalarkiver og FolkeUniversitetet. 
Samspil mellem Lokalforeningsråd og Lokalforeninger.  
Der ønskes f.eks. en liste over foredragsholdere og foredrag, så man kan kontakte tidligere 
arrangører ang. kvalitet på foredrag.  
Lokalforeningsrådet skal levere input i form af ideer og ønsker til bestyrelsen i Danske 
Slægtsforskere. 

Bord 2: 
Drøftelse af fælles emner som for eksempel Rigsarkivet og FolkeUniversitetet. 
Lokalforeningsrådet skal ikke opdeles i regioner. 
Lokalforeningsrådet skal ikke udarbejde tilskudsmodel mm. 
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Bord 3: 
Lokalforeningsrådet skal være landsdækkende. 
Samlet liste over foredragsholdere – gerne med mailadresse, så interesserede kan kontakte 
foredragsholderen. 
Det er vigtigt, at www.slaegtogdata.dk fortsætter.  

Lokalforeningsrådet skal presse Danske Slægtsforskere, der skal presse Rigsarkivet, så yderligere 
forringelser undgås. 

Tilskudsmodel: Hvordan beregnes det, hvis et medlem af én lokalforening/partnerskabsforening 
også er medlem af flere foreninger? 
Og hvor mange penge er der til rådighed?  

Bord 4: 
Lokalforeningsrådet skal være foreningernes talerør til bestyrelsen i Danske Slægtsforskere. 

Lokalforeningsrådet bør være landsdækkende.  

Bord 5: 
Lokalforeningsrådet skal have et formål at mødes om – ellers bliver det meningsløst at mødes. 
Det er vigtigt at definere hvad lokalforeningsrådet skal beskæftige sig med. 

Bord 6: 
Lokalforeningsrådet skal være landsdækkende. 
Lokalforeningsrådet skal have en ”ramme” at arbejde indenfor. 

Bord 7: 
Lokalforeningsråde bør være landsdækkende.  
Odense er et godt mødested, men der er problemer med at finde parkeringspladser ved Historiens 
Hus. 

Tilskud: Der er usikkerhed ang. om tilskuddet udbetales automatisk og hvilke regler der fordeles 
tilskud efter.  

Bord 8: 
Der bør udarbejdes en plan for erfaringsudveksling – måske via et forum på tværs af foreninger.  

Bord 9: 
Der bør være 2 landsdækkende møder pr. år, hvor f.eks. erfaringsudveksling ang. f.eks. 
samarbejde med FolkeUniversitet, kommuner og lignende drøftes. 
Der bør være et lukket forum på www.slaegtogdata.dk, hvor medlemmer af Lokalforeningsrådet 
kan diskutere emner til det kommende møde. 

 

Under gennemgangen oplyste Peter Olsen, at han pt. er i gang med at udarbejde et samlet katalog 
over foredragsholdere i 2018 og 2019 ud fra de pt. offentliggjorte programmer fra 
lokalforeningerne.  
Kataloget tænkes at indeholde kontaktoplysninger på foredragsholder og de foreninger, der har 
afholdt foredrag med foredragsholderen.  

Efter gennemgangen takkede Kirsten Sanders (Danske Slægtsforskere) for de mange gode input, 
der var drøftet ved bordene.  
Hun kunne desuden besvare nogle af spørgsmålene ovenfor: 

a) Danske Slægtsforskere har nu en god dialog med Rigsarkivet.  
Det er nye toner fra Rigsarkivet, der virker mere åbne nu der er én stor forening at 
tale med.   

http://www.slaegtogdata.dk/
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b) Lokalforeningsmedlemmer, der er personlige medlemmer af Danske 
Slægtsforskere, tæller som tilskudsberettigede i alle de lokalforeninger de er medlem 
af. 

c) Tilskudsordningen: der bliver snart udsendt materiale ang. hvordan man opnår 
tilskud og efter hvilke regler.  

Lokalforeningsrådet kan indstille en tilskudsmodel til Danske Slægtsforskeres 
bestyrelse.  

Per Andersen udtalte desuden, at selvom lokalforeningsrådet er landsdækkende, så er det muligt 
for lokalforeningsrådet at nedsætte udvalg, der skal udarbejde forslag til lokalforeningsrådets 
møder. På den måde skal ikke alle delegerede diskutere detaljer i et forslag. 

Ang. www.slaegtogdata.dk – siden er forældet og der arbejdes pt. på en ny hjemmeside. Danske 
Slægtsforskere har besluttet at bruge flere ressourcer på en ny hjemmeside end at ”lappe” på den 
gamle hjemmeside, som rent teknisk er forældet og besværlig at vedligeholde. 

Ad 5: Godkendelse af forretningsorden (udkast vedlægges): 
Per Andersen foreslog, at Lokalforeningsrådet venter til næste møde med at godkende en 
forretningsorden. Dette møde kan i stedet benyttes til, at komme med manglende punkter eller 
punkter, der kan udelades. 

Bemærkninger til indledningen i udkastet til forretningsorden: 

Spørgsmål: Indledningen på det udsendte udkast set i forhold til Danske Slægtsforskeres 
vedtægter §5 stk 2. Hvad er meningen? 
Svar fra Kirsten Sanders: Lokalforeningsrådet kan bestå af op til 2 stemmeberettigede delegerede 
fra hver forening. De 2 delegerede er ikke nødvendigvis de samme hver gang.  
Hvis én af de delegerede er medlem af Danske Slægtsforskeres bestyrelse, kan lokalforeningen 
fortsat sende 2 delegerede.  
Observatører kan deltage, men ikke stemme og skal betale for forplejning. 

Forslag: Forslag om, at de 2 medlemmer af lokalforeningsrådet, der skal indtræde i Danske 
Slægtsforskeres bestyrelse skal være 1 fra øst-danmark og 1 fra vest-danmark, for at sikre en 
lokal/regional repræsentant. 

Dette forslag mødte dog ikke stor opbakning fra de fremmødte.  

Bemærkninger til punktet § 1 formål i udkastet til forretningsorden: 
Ingen. 

Bemærkninger til punktet § 4 mødeindkaldelse i udkastet til forretningsorden: 
a) Hvem skal lave og udsende dagsorden til lokalforeningsmøde? Og hvornår?  Det bør fremgå af 
forretningsordenen. 

b) Hvornår skal Lokalforeningsrådet vælge medlemmer til bestyrelsen? 
Det skal helst foregå på et forårsmøde inden Danske Slægtsforskere afholder generalforsamling. 
Sker det senere, så skal bestyrelsen konstitueres 2 gange. 

Bemærkninger til punktet § 5 mødeledelse i udkastet til forretningsorden: 
a) Det er i §5 for kort tid med 14 dages varsel inden indkaldelse til et evt. ekstraordinært møde i 
Lokalforeningsrådet. 

b) §6 er formålsløst. Det er vigtigere at deltagere melder til, end at de melder fra. 

c) §6 slettes og §4 skal indeholde noget om tilmelding. 

Bemærkninger til punktet § 7 Faste dagsordenspunkter i udkastet til forretningsorden: 
a) Referatet af sidste møde skal foreligge. 

http://www.slaegtogdata.dk/
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Det blev drøftet, hvornår referatet skal udsendes, hvorvidt der skal være en tidsfrist for indsigelser / 
tilføjelser mm. til referatet.  

Referatet skal godkendes på næste møde.  

b) Valg af referent skal være fast punkt i dagsorden. 

c) Punktet orientering bør flyttes op over Erfaringsudveksling. 

d) Økonomi. 
Det blev drøftet, om dagsordenen skal tilføjes et punkt om økonomi. 
Der var ønske om en generel orientering af Danske Slægtsforskeres økonomi på 
lokalforeningsrådets møde.  
Andre mente at punktet var irrelevant, da Lokalforeningsrådet ikke har penge at råde over.  

e) Valg – der mangler regler for valg i dagsordenen. 

Bemærkninger til punktet § 8 afstemninger i udkastet til forretningsorden: 
a) Har hver forening 2 stemmer, selvom der kun deltager én delegeret fra lokalforeningen? 
Der mangler præcisering af reglerne. 

b) Har alle forening 2 stemmer uanset størrelse? 
Der var forslag om, at hver forening skal have 1 stemme, men også forslag om, at hver forening 
skal have 2 stemmer, da lokalforeningerne kan sende 2 delegerede.  

c) Antallet af fremmødte foreninger for at lokalforeningsrådet er beslutningsdygtigt bør ændres fra 
et fast antal til 10 eller 15% af lokalforeningerne. 

d) Kirsten Sanders: I dag er der uddelt en stemmeseddel til hver tilmeldt delegeret. Dvs at i dag er 
det ikke muligt at stemme med fuldmagt. 
Lokalforeningsrådet skal beslutte om det er muligt. 

Bemærkninger til punktet § 9 dagsorden i udkastet til forretningsorden: 
a) §9 er overflødigt, da der skal vælges en referent. 

 
Bemærkninger til punktet § 10 arbejdsområder i udkastet til forretningsorden: 
Der var enighed om, at mødelederen repræsenterer lokalforeningsrådet udad til.  

 

Supplerende bemærkninger: 
a) Skal der tilføjes en § ang. opløsning af lokalforeningsrådet? 

Per Andersen mente ikke det var nødvendigt, da Lokalforeningsrådet er indskrevet i vedtægterne 
for Danske Slægtsforskere og nedlæggelse af lokalforeningsrådet derfor er en vedtægtsændring. 

b) Kirsten Sanders tilbød at Danske Slægtsforskere kan fungere som sekretariat for 
Lokalforeningsrådet, herunder hjælpe med udsendelse af dagsorden og bestilling af lokaler mm.   

Det var et tilbud som lokalforeningsrådet vedtog at lokalforeningsrådet skal benytte sig af. 

Det blev foreslået, at Lokalforeningsrådet / repræsentanterne for lokalforeningsrådet i Danske 
Slægtsforskeres bestyrelse skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal bearbejde og udarbejde et 
forslag til forretningsorden for lokalforeningsrådet til næste møde.  
Dette forslag blev vedtaget.  

 
Ad 6: Valg af 2 personer til Danske Slægtsforskeres bestyrelse: 
Valgperioden skal indskrives i forretningsordenen, ligesom det skal præciseres hvem der er 
valgbar til bestyrelsen (= personligt medlem af Danske Slægtsforskere). 
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Det blev foreslået, at valgperioden fremover er 2 år og at der vælges forskudt, således at én i 2018 
vælges for 1 år (dvs. på valg forår 2019) og én vælges for 2 år (dvs. på valg foråret 2020).  Dette 
blev vedtaget. 

Der var ønske om, at kandidater gav sig til kende i god tid.  

Følgende kandidater blev foreslået: 

 Hans Mølgaard, Vestegnen (Glostrup) – var tilstede. 

 Ivan Jensen, Djursland – var fraværende. 

 Kurt Pajbjerg, Viborg – var fraværende. 

 Peter Olsen, Viborg. Han deltog i mødet, men ønskede ikke at opstille. 

Forslag: Den med flest stemmer vælges i 2018 for 2 år (dvs. til forår 2020) og den med næstflest 
stemmer for 1 år (dvs. til forår 2019).  Endvidere blev det foreslået, at den person, der ikke blev 
valgt, skulle være suppleant. Dette blev vedtaget. Samtidig blev det besluttet, at muligheden for at 
vælge en suppleant skal indskrives i forretningsordenen. 

Kandidaterne præsenterede sig og der blev gennemført en skriftlig afstemning.  

 Hans Mølgaard – 39 stemmer. 

 Ivan Jensen – 34 stemmer. 

 Kurt Pajbjerg – 32 stemmer. 

De 2 førstnævnte blev dermed valgt for hhv. 2 og 1 år til Lokalforeningsrådets repræsentanter i 
Danske Slægtsforskeres bestyrelse. Sidstnævnte blev valgt som suppleant. 

Ad 7: Konstituering:  
Hans Mølgaard blev desuden udpeget som mødeleder til næste møde i Lokalforeningsrådet. 

Ad 8: Orientering fra Danske Slægtsforskere: 
Kirsten Sanders orienterede om nyt fra Danske Slægtsforskere. Der er pt. indgået 38 
partnerskabsaftaler, herunder alle lokalforeninger under DIS-Danmark og næsten alle tidligere 
SSF-medlemmer.  
Kun én forening har meddelt, at de ikke er interesserede i at indgå partnerskabsaftale. 
Derudover er der en række foreninger (ca. 8-10 stk.) som pt. overvejer at indgå partnerskabsaftale 
med Danske Slægtsforskere, men som afventer at få dette vedtaget på generalforsamling mm.  
 
Dialogen med Rigsarkivet er blevet bedre, idet Rigsarkivet virker mere åben for forslag og 
samarbejder, da der nu er én samtalepartner.  
 
Danske Slægtsforskere har fået 400 nye medlemmer siden maj 2018. I samme periode sidste år 
indmeldte sig 100 nye medlemmer. 
Der er pt. 7557 personlige medlemmer af Danske Slægtsforskere. 
 
Der udsendes snarest oplysninger om tilskud fra Danske Slægtsforskere til lokalforeningerne.  
Aktivitetstilskud udbetales i forhold til antallet af lokalforeningens medlemmer, der er personlige 
medlemmer af Danske Slægtsforskere. 
Lokalforeningerne har umiddelbart 3 muligheder for at finde ud af dette tal: 
 

a) Spørge de enkelte medlemmer. 
b) søge på hvert enkelt medlem på www.slaegt.dk via fx navn og postnummer.  
c) sende en medlemsliste til Kirsten Sanders, der vil undersøge hvem der er medlem 
af Danske Slægtsforskere. Hun sletter efterfølgende den tilsendte medlemsliste. 

 
Aktivitetstilskuddet gives til faktiske udgifter i forhold til afholdte arrangementer (honorar, vingaver, 
gavekort mm.) eller til promovering af lokalforeningen. 

http://www.slaegt.dk/
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Der gives ikke tilskud til ”sociale arrangementer”.  
Lokaleleje er ikke tilskudsberettiget, da det ikke ses som en aktivitet. 

Det maksimale tilskud pr. år er på 6500 kr. forudsat at alle medlemmer er medlemmer af Danske 
Slægtsforskere. Tilskuddet kan dog aldrig blive større de faktiske udgifter. 

Spørgsmål: Må lokalforeninger med partnerskabsaftale benytte Danske Slægtsforskeres logo? 
Kirsten Sanders: Ja – såfremt logoet ikke ændres.  

Per Andersen: Der kan lægges brugbare logoer i en fornuftig opløsning på Danske 
Slægtsforskeres hjemmeside, hvis der etableres et særligt område for lokalforeningsrådet. 

Ad 9: Erfaringsudveksling: 
I henhold til det udsendt forslag til dagsorden blev følgende punkter drøftet: 
 
a) Folkeuniversitetet: De fleste lokalforeninger samarbejder med Folkeuniversitetet, men oplever at 
der er forskelle på, hvilke foredrag der godkendes og om der kræves en foredragsholder med 
akademisk baggrund, hvor højt lokalforeningens eget bidrag er og hvor meget reklame 
Folkeuniversitetets lokalafdeling yder i samarbejdet. 
 
Samarbejdet med Folkeuniversitet kan anbefales, men er ikke uden vanskeligheder. 
 
Det blev foreslået, at Danske Slægtsforskere kontakter Folkeuniversitetets hovedkontor for at 
afklare de regionale forskelle. 
 
b) Kirkebøger: 
Et oplæg var udsendt sammen med mødeindkaldelsen. Der var et ønske om at få scannet og 
tilgængeliggjort alle dødsindførsler i kirkebøgerne indtil ca. 2008.  

Der forhandles pt. om en ny arkivlov. Det er én af grundene til, at Rigsarkivet ikke lægger nyere 
materiale ud. En anden grund er Rigsarkivets fortolkning af Persondataloven (= GDPR).  

Rigsarkivet (inkl. Dansk Data Arkiv) lægger ikke nyere indekserede / afskrevne og søgbare kilder 
ud til offentligheden. De pt. eksisterende data, databaser og billeder af kilder forbliver tilgængelige. 
Indtastning af Folketællinger mm. efter 1906 vil f.eks. ikke blive offentliggjort, da nogle personer 
heri kan være nulevende.  

c) Ny arkivlov: 
Har brugerne indflydelse?  
Lokalforeningsrådet opfordrede Danske Slægtsforskere til søge kontakt og indflydelse på 
arkivloven.  
 
d) Rigsarkivet: 
Der blev opfordret til at Danske Slægtsforskere arbejder for øgede åbningstider på Rigsarkivets 
læsesale. Det er næsten umuligt for slægtsforskere at komme på læsesalene på grund af de 
begrænsede åbningstider.  

Rigsarkivet er ramt af sparekniven og 2% besparelsen pr. år. Til gengæld er der kommet penge til 
digitalisering ved frivillige. Der investeres i nye scannere til læsesalene og frivillige, der kan 
digitalisere forskellige kilder. Pt. er ca. 2,4% af alle arkivalier digitaliserede / scannede. 

Kirsten Sanders sagde, at en dialog med Rigsarkivet på disse punkter pt. er virkningsløs, da der 
skal ansættes en ny rigsarkivar. Før denne er ansat, sker det næppe noget. 

e) Kommunale tilskud via Folkeoplysningsloven: 
Mette Fløjborg, Odense, oplyste, at kommunerne ifølge folkeoplysningsloven har pligt til at hjælpe 
foreninger med lokaler og tilskud – pt. 600 kr. pr foredrag.  
Kontakt kulturforvaltningen i kommunen. 
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f) Har lokalforeningerne nogle forsikringer: 
Nogle lokalforeninger har forsikret digitalt udstyr via en indboforsikring, mens andre har tegnet 
ansvarsforsikring, der dækker gæster og foreningsmedlemmers uheld / ulykker ved møder mm.  
Enkelte har desuden tegnet forsikring på bankkonti og netbank mod misbrug, hacking, nedbrud og 
lignende.  

Disse forsikringer er dyre for den enkelte forening og markedet er meget uoverskueligt. Det blev 
derfor foreslået at Danske Slægtsforskere forsøger at få lavet en samlet aftale, som 
lokalforeningerne kan få gavn af. Derved kan det blive billigere for den enkelte forening. 

g) Nye medlemmer - Medlemsrekruttering: 
Emnet blev kort berørt, men skal drøftes mere indgående på et kommende møde i 
Lokalforeningsrådet. 

Ad 10: Ønsker til nye skanninger hos Rigsarkivet: 
Kirsten Sanders berettede, at Rigsarkivet er åbent overfor at scanne/digitalisere særlige kilder. 
Ønsker kan også sendes via mail til Kirsten Sanders, der vil videregive disse til Rigsarkivet.  
 
Der var bl.a. følgende forslag: 
2 kasser ang. selvmord i Kongeriget Danmark i perioden 1845-1875. 
Søruller – disse er efter forlydende på vej. 
Skiftepapirer. 
Alt fra Rigsarkivets håndskriftssamling. 

Ad 11: Eventuelt: 
Danske Slægtsforskeres administration samles, herunder ekspeditionen som flyttes fra Odense til 
Albertslund, hvor også Slægtsforskerens Bibliotek har base.  

Næste møde: 
Der var forslag ang. forskellige datoer for næste møde i Lokalforeningsrådet. 

Det var forslag om 30. marts 2019, men der er samtidig Historisk Dage i Øksnehallen. 

Et andet forslag var søndag 17. marts 2019.  
 

Hans Mølgaard indkalder til mødet.  

 

   

 

    Referent 
    Hanne Christensen, Sønderborg. 
    Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. 

 

    Dirigent 
    Per Andersen, Danske Slægtsforskere 


