
 
 

 
 
 

AFTALE OM OVERDRAGELSE 
AF REGISTRE, AFSKRIFTER, SKANNINGER OG LIGN. 

 
 
Denne aftale er truffet imellem _____________________________________, med medlemsnr: _________, 
i det følgende kaldet Medlemmet og Danske Slægtsforskere kaldet DS.  
 

1. Medlemmet overlader DS ophavsretten til de i nedenstående fortegnelse oplistede dokumenter.  

2. Medlemmet overlader endvidere DS retten til at foretage eventuelle rettelser af fejl i materialet, ligesom 
DS kan foretage ændringer i den måde oplysningerne udvælges og præsenteres på.  

3. DS påtager sig at bevare materialet og efterfølgende at gøre dette tilgængeligt for andre på Internettet 
eller i anden form. Hvis DS ophører med at eksistere som selvstændig forening, vil materialet med 
tilhørende rettigheder, blive overdraget til foreninger eller arkiver med slægtsforskningsmæssige interesser 
efter bestyrelsens valg.  

4. Materialet ønskes leveret i den form som det primært er genereret i. Hvis der er tale om databaser, skal 
databaseprogrammets navn og version oplyses. Hvis databasen alene består af én tabel, afleveres data 
endvidere som komma- eller semikolonsepareret fil. DS er behjælpelig med dannelse af en sådan fil.  

5. Hjemmesider, der er skrevet i almindelig HTML afleveres på en USB-stik med samme mappe-struktur 
som på hjemmesiden.  

6. Hjemmesider, der er udformet på anden måde, f.eks. som .asp- eller .php- sider, aftales der nærmere 
betingelser for.  

7. Medlemmet kan, så længe det ønskes, selv anvende, offentliggøre, rette og udbygge materialet, men 
rettighederne til materialet inklusive rettelser og tilføjelser tilfalder DS.  

8. Hvis medlemmet retter i materialet skal rettede oplysninger tilsendes DS, f.eks. årligt.  

9. Medlemmet udarbejder en fuldmagt stilet til Danske Slægtsforskeres formand, således at denne kan få 
adgang til hjemmesiden ved medlemmets død, for at sikre indhentning af de sidste rettelser.  

10. Materialet omfatter følgende: (som eksempel)  
 Nørvang Herred, ISBN 87-985050-4-1, Udgivet af Slægten 1995, inkl. internetudgave på www.brejl.dk  

 Skanderborg Rytterdistrikt, ISBN 87-985050-6-8, Udgivet af Slægten 1995, inkl. internetudgave på 
www.brejl.dk  
 
11. Eventuelle forbehold fra Medlemmets side:  
 
 

 
 

 
 



 
 

12. Eventuelle forbehold fra DS’ side:  
 
 

 
 

 
 
 
Medlemmet kan senere indsende rettelser eller kompletteringer til det nu overleverede materiale. 
 
  
 
 
____________________________ den ___________            _______________________ den ____________  
(sted)       (sted)  
 
 
 
_________________________________     _______________________________________  
(Medlemmets underskrift)      (for Danske Slægtsforskere)  
 
 
 

(Aftalen sendes til Danske Slægtsforskere, ekspedition@slaegt.dk, for godkendelse og underskrift)  


