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Deltagere:

Afbud:

Gæster:
Referent:

Kathrine Tobiasen
Michael Dupont
Kirsten Andersen
Jesper Skov
Anton Blaabjerg
Jørgen Kristensen
Lena Sørensen
Poul Wachmann
Henning Karlby
Bodil Grove Christensen
Susanne Fuglsang
Arne Feldborg (indtil 14.30)
Michael Dupont

1. Godkendelse af dagsorden / Alle
Godkendt med få rettelser.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 06.09.2014 / Alle
Godkendt.

3. Næste møder / Alle
24. og 25. januar 2015
7. marts 2015
11. april 2015

Odense
Odense
Generalforsamling i Roskilde

4. Ekspeditionen / GL
Ny ekspedition: AF og JK kan overtage medlemsadministrationen midlertidigt.
AB tilbød at få overført et mindre oplag af Slægt og Data, som han kunne ekspedere fra.
KA er blevet spurgt, om DIS-Danmark vil sælge svensk lokalhistorie på hjemmesiden: Bestyrelsen
venter med at tage stilling. KA sørger for, at KT får et anmeldereksemplar tilsendt.

5. Økonomi
Det er uheldigt, at DIS-Danmark har haft underskud flere år i træk. Regnskabet for i år følger budgettet.

6. Hjemmesideudvalget / KA
6.1. Status, herunder julekonkurrence
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AF viste, hvordan julekonkurrencen kan udformes. Der bliver ét spørgsmål om dagen i julemåneden indtil juleaften. Der trækkes lod om tre præmier blandt dem, der har flest rigtige
svar. Præmien til hver vinder bliver et års medlemsskab af DIS-Danmark samt 250 kr., og
pengene kan bruges til indkøb hos DIS, SSF eller Samfundet. Kun DIS-medlemmer kan deltage. Vinderne sender en bestillingsmail til AB, der sørger for at sende bestillingen ud. Pengene trækkes fra Markedsføringsudvalget.

6.2. Det kommende arbejde
Samfundet har sendt DIS-Danmark en medlemsliste til brug for den kommende medlemsadministration, som DIS-Danmark skal stå for. Hjemmesideudvalget holder møde næste lørdag,
hvor de bl.a. skal drøfte Samfundets medlemsadministration. SF og KA taler sammen.

7. DIS-Arkiv & Bibliotek / ??
7.1. Status
Arbejdet forløber planmæssigt. Antallet af offentliggjorte titler ligger på det forventede niveau.

7.2. Holger Hertzums materiale
DIS-Danmark Har modtaget 25-30.000 billeder af Holger Hertzum. AF har lagt ca. 10.000 billeder ud i DIS-kopier. Ca. halvdelen af de modtagne afskrifter findes på hjemmesiden, og det
øvrige skal ses igennem.

7.3. Det kommende arbejde
KT foreslog, at der skulle en liste i bladet over bøger, der er indscannes og kan læses i DISbibliotek. Bestyrelsen godkendte forslaget.
Det blev understreget, at bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at benytte DIS-Bibliotek, husker
at kontakte udvalget samt notere det i kalenderen.

8. Strategi- og vedtægtsudvalget / SF
8.1. Skal vi afholde seminar?
Bestyrelsen har pt. ikke den nødvendige viden til at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal afholdes et seminar om DIS-Danmarks fremtid. Strategi- og vedtægtsudvalget er ikke repræsenteret på bestyrelsesmødet, og beslutningen rykkes derfor til næste bestyrelsesmøde.

9. Nationalt samarbejde / SF
9.1. Rundetårn 2015, opfølgning
AB redegjorde kort for Rundetårn-projektet, bl.a. at det kun har modtaget 25.000 kr. i fondsstøtte.

9.2. Slægtsforskerweekend, opfølgning
KT, JK og AB redegjorde for slægtsforskerweekenden, og det var en stor succes. Regnskabet
er endnu ikke færdigt, så det vides ikke, hvordan økonomien ser ud.
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9.3. Slægtsforskervejledning i SA, opfølgning
AB og MD redegjorde for slægtsforskervejledningen i SA. Det er en succes, selv om der godt
kunne være flere besøgende.

9.4. Historiske dage
AB redegjorde for Historiske dage. Der er modtaget 18.000 kr. i fondsstøtte. Han har bestilt
en stand, der skal deles af en række foreninger. DIS-Danmarks betaler 3.000 kr. for sin del af
standen, samt rejseudgifter.

10.Nordisk samarbejde / SF
Punktet rykkes til næste bestyrelsesmøde.

11.Internationalt samarbejde / ??
Den 15. november tager PW og AB til slægtsforskerdage i Flensborg.

12.Lokalforeningsudvalget / ??
12.1. Status
JK redegjorde for udvalgets arbejde.
Den økonomiske situation samt DIS-Danmarks medlemsadministration af lokalforeningerne
ser fornuftig ud.

12.2. Det kommende arbejde
Næste udvalgsmøde bliver 10.11.2014.

13.Kildeudvalget / JS
JS præsenterede den tilrettede version af Kildeportalen, der nu fokuserer på indtastning af 1930folketællingen.

14.DIS-Træf / JK
JK redegjorde for DIS-træf. Tidligere har der været meget få henvendelser, men reklame i Slægt og
Data har betydet, at der er forøget interesse. En pæn del af medlemsskaren har således været i
kontakt med DIS-træf.

15.Nyeste nummer af Slægt og Data på hjemmesiden med det samme / KT
Bestyrelsen besluttede, at nyeste nummer af Slægt og Data fremadrettet ligges på hjemmesiden,
så medlemmer kan læse det med det samme. KT får trykkeriet til at sende den endelige trykfil til
AF, der sørger for, at den bliver lagt på nettet hurtigst muligt.

16.Spørgsmål til udvalg / Alle
Ingen spørgsmål.

17. Eventuelt / Alle
Intet
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København 07.11.2014 - Michael Dupont

