
Danske Slægtsforskere. Bestyrelsesmøde 22. August 2021, Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense 
V, kl. 10.30  
Tilstede: Kirsten Sanders, Per Hundevad Andersen, Morten Rand Jensen, Peter Olsen, Michael Dupont, 
Birgit Vinholt Hansen, Hans Mølgaard, Yvonne Christiansen og Jesper Skov. 
 
Fraværende: Kathrine Tobiasen, Ole Selmer, Kurt Pajbjerg og Bodil Grove Christensen 
 
Referat: Michael Dupont  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med nogle få tilføjelser.  
 
2. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde.  
Bestyrelsen gennemgik forretningsdagsordenen. Bestyrelsen besluttede, at Vedtægtsudvalget skal 
gennemlæse forretningsordenen og forelægge det for bestyrelsen til godkendelse.  
 
3. Gennemgang og godkendelse af kommissorierne for udvalgenes arbejde.  
Vi bruger tit betegnelsen ”formand”, mens hjemmesiden bruger ”ansvarlig”. Bestyrelsen besluttede, at 
ordet ”udvalgsformand” skal bruges i fremtiden.  
Udvalget ”Samarbejde med slægtsforeninger i ind- og udland” ændres til ”Samarbejde med 
slægtsforeninger i udland”. Samarbejde med Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie skal i 
fremtiden henhøre under udvalget ”Samarbejde med offentlige myndigheder m.v.”. 
Udvalgene opfordres til at gå deres kommissorier igennem til drøftelse på næste bestyrelsesmøde. 
 
4. Fordeling af udvalgsposter, se vedhæftede, der viser den nuværende fordeling.  
Bestyrelsen gennemgik udvalgsposterne.  
   Strategiudvalget: Ingen ændringer.  
   Hjemmesideudvalget: Kurt, Peter og Ole blev nye medlemmer. 
   Arkiv- og Biblioteksudvalget: Birgit blev nyt medlem. 
   Vedtægtsudvalget: Ingen ændringer. 
   Samarbejde med slægtsforeninger i udlandet: Ole blev nyt medlem. 
   Samarbejde med offentlige institutioner m.v.: Jesper blev nyt medlem. 
   Markedsførings- og aktivitetsudvalget: Ole blev nyt medlem. 
   Redaktion: Peter og Michael blev nye medlemmer.  
   Lokalforeningsudvalget: Kurt blev (automatisk) nyt medlem. 
   Bogudvalget: Mette stopper i udvalget. Kirsten blev nyt medlem. 
   Michael trækker sig som sekretær. Bodil overtager posten. 
 
5. Økonomisk status pr. 31. juli 
Morten gennemgik den økonomiske status. Der er stadig udgifter, der først hører hjemme senere på året, 
mens de fleste indtægter er kommet. Overordnet set ser regnskabet dog fornuftigt ud. Pt. har DS 7.756 
medlemmer, hvilket er et fald på ca. 200 medlemmer i forhold til sidste år. Markedsførings- og 
aktivitetsudvalget laver kampagne og forsøger at få nye medlemmer. 
 
6. Nyt fra udvalgene 
   Arkiv og Bibliotek: Per orienterede om, at der er modtaget en stor bogsamling fra Rigsarkivet. Biblioteket 
skal i fremtiden hvis muligt sortere de tilbudte bøger på stedet, i stedet for blot at modtage større 
bogsamlinger. Per viste bibliotekets nye hjemmeside. Hjemmesiden skal gøres mere attraktiv, og der skal 



være mere indhold, så den får flere besøg. Per er i gang med en emneindgang til bogsamlingen, fx 
slægtslitteratur, amtsårbøger, tidsskrifter, lokalhistorisk litteratur m.v. 
   Bogudvalg: ”Aner i krig” er nu udkommet. Per skriver til Lokalforeningerne og tilbyder 10 % rabat og gratis 
fragt ved samlet bestilling. 
   Hjemmesideudvalget: Jesper orienterede om Gedcomp, der snart bliver overført, idet den dog mangler 
endelig godkendelse. Foreningens hovedside går nogle gange ned, og årsagen kendes ikke. Jesper regner 
dog problemet for at være minimalt. Forum version 2.1 kommer snart, og når der er godkendt, bliver det 
implementeret. Udgifterne til IT, herunder hjemmesiden, er faldende. Bestyrelsen drøftede hjemmesiden. 
Flere fandt den svær og uoverskuelig med mange undersider. Jesper laver statistik over brugen af såvel 
selve hjemmesiden som Forum til næste bestyrelsesmøde. Han ser også på, hvordan folk kommer ind på 
hjemmesiden (hvor de kommer fra) og hvilke sider, der bruges mest. 
   Lokalforeningsudvalg: Hans er ved at lægge sidste hånd på udbetalinger af aktivitetstilskud. Den 11. 
september 2021 afholdes der Lokalforeningsrådsmøde i Odense. Kurt og Hans er begge på valg, Hans igen i 
2022 og Kurt først i 2023. Hans orienterede om Danske Slægtsforskeres online foredragsrække, der har 
mødt kritik fra Lokalforeningen i Kolding. Bestyrelsen drøftede kritikken, og der var enighed om, at det ikke 
går ud over lokalforeningerne, men at DS modsat kan tilgodese de mange af vores medlemmer, der ikke er 
medlem af en lokalforening (kun ca. 2.000 af medlemsskaren er medlemmer af en eller flere 
lokalforeninger). Lokalforeningsudvalget skal også finde et sted, hvor møderne kan holdes i fremtiden, hvor 
der skal være plads til mere end 100 personer. Bestyrelsen drøftede, hvor det kunne afholdes, og der var 
forskellige forslag: Odense Stadsarkiv og Phønix (tidligere kommuneskole, Schacksgade). 
   Markedsførings- og aktivitetsudvalg: Bestyrelsen drøftede indholdet i bestyrelsesoversigten i 
Slægtsforskeren. 
   Samarbejde med off. Myndigheder: Kirsten fortalte, at der er modtaget en fil med ca 5.000 nye dødsfald 
fra perioden 1900-1920 fra Rigsarkivet fra indtastningsportalen. Disse vil blive inkorporeret i hjemmesiden 
dodsregister.dk. Kirsten orienterede om samarbejdet med Rigsarkivet med baggrund i det udsendte referat 
fra AO Brugerrådsmøde. 
   Samarb. med slægtsforeninger i ind- og udland, herunder besøg i Oslo 30/10: Kirsten har modtaget 
opfordring til at annoncere i deres messeavis. DS deltager ikke pga. indrejserestriktioner. 
   Vedtægtsudvalg: Bestyrelsen drøftede, om vedtægterne skal ændres. Vedtægtsudvalget udarbejder 
forslag, der kan behandles på den kommende generalforsamling. 
 
7. Kommende aktiviteter  
   Generalforsamling: 23. april 2022 på Koldinghus.  
   Slægtshistorisk weekend: Der er 79 deltagere. Der er 14-15 stykker, som selv sørger for overnatning. 
   ÅbentHus: Per orienterede om, at der er fundet fire steder, der får besøg i november, og der laves snart 
tilmelding på hjemmesiden. 
   Online foredrag: Yvonne orienterede om, at der er lavet aftaler med fire foredragsholdere, og der er 
fundet lokaler. 
 
8. Liste over slægtsforskerdage  
   Slægtshistorisk weekend 10-12. september  
   Flensborg 10. oktober  
   Oslo 30. oktober  
   Frederikshavn 7. november  
   Familysearch, Aarhus 7. november  
   Historiske dage marts 2022  
   Vestsjælland  
   Halmstad  
   MyHeritage Live  
   Rootstech  



Bestyrelsen drøftede forslaget. Kirsten kontakter forslagsstiller og tilbyder, at han kan være ansvarlig for at 
levere input til en sådan liste. 
 
9. Næste møde 23. oktober 2021 på hotel Park, Middelfart  
 
10. Eventuelt.  
Yvonne orienterede om en hjemmeside (Tage Bregnholt Jensen, ”onkel Tage”, oernen.dk), hvor han har 
indekseret kirkebøger, lægdsruller osv. og koblet folk sammen.  


