
Referat af bestyrelsesmøde i Danske Slægtsforskere d. 15. januar 2023 

Tilstede: 

Hele bestyrelsen. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Enkelte tilføjelser, se under 3h, FU lokalkomite og Kommende AO-møde. 
Desuden også under pkt. 3e, Online foredrag 

 
2. Økonomi, medlemstal, engagementsregnskab, §8a donationer 

(PAN) 
Medlemstal: 

Nedgang i 2022 på 117 medlemmer, dækkende over både tilgang og 

udmeldelser. Vi har mistet 478 medlemmer, bl.a. på grund af dødsfald. 
Andre melder, at de er færdige, gået i stå eller ikke har råd længere. Det 

er ikke meget anderledes end andre år, dog ser vi nu flere med ”vi har 
ikke råd”. Foreningslivet har det svært generelt pt. 

Er der forskel på tilgang/afgang i hovedforening og lokalforeningerne? Vi 
har brug for tal for at kunne vurdere det. Vi kan debattere det på et 

kommende møde, når tallene foreligger. 
Forslag til, hvad vi kan gøre for at stoppe nedgangen, f.eks. nye tiltag og 

udsendelse af materialer til nye medlemmer i lokalforeningerne, se 
forslag fra KPA. Der er mange måder at skabe mere værdi for 

medlemmerne, f.eks. lave nogle af siderne for kun medlemmer af 
foreningen, tilbyde rabat på f.eks. MyHeritage osv. 

 
Kontingentfornyelser 2023: udsendt opkrævninger på 2,2 mio. til 7.624 

medlemmer, tilsyneladende uden de store problemer. 

 
Regnskab for 2022:  

Indtægter 1,972 mio., kontingentindtægter er større, varesalg mindre, 
set i forhold til budgettet. 

 
Udgifter: Aktivitetsudgifter 1,527 mio., noget højere end budgetteret, 

nemlig 67.000 kr. over. Medlemsblad, Bibliotek, Markedsføring og 
Aktiviteter og Ejendomsudgifter er højere end budgettet, mens IT-

udgifter, Lokalforeninger og Ekspedition er lavere end budgettet. 
Biblioteket har stor egenfinansiering af udgifterne, og i medlemsbladets 

udgifter er modregnet tilskuddet fra bladpuljen. 
Administration: udgifterne er 74.000 kr. under budget, især færre 

udgifter til regnskab og revision. 
 

Budget 2023: følger stort set udgifterne fra 2022, dog er der lidt højere 

udgifter til IT og lokalforeningerne. Udgifter til ekspedition sat til 200.000 



kr. mod 114.000 kr. i 2022. Totalt budget på 1,9 mio. kr., 50.000 kr. 

over det budget, som blev vedtaget på sidste generalforsamling. 
 Nuværende budget for 2023 viser et overskud på kr. 75.000 mod det 

tidligere budget på kr. 125.000. 
 

Forslag om indløsning af det ene pantebrev, hvilket vil give en 
rentebesparelse på 23.000 kr. det første år, og faldende efterfølgende 

år. Forslaget blev vedtaget, og pengene tages fra vores egenkapital. 

 
Kontingent: Priserne er steget pga. inflation, og dermed højere udgifter 

til bl.a. blad og ejendom. Kontingent pt. er 280 kr. Bestyrelsen var enige 
om at stille forslag til generalforsamlingen om at forhøje kontingentet til 

290 kr. i 2024. 
 

Engagementsregnskab 2022: Samlet antal timer er estimeret til 12.135, 
svarende til 6,3 fuldtidsstillinger, eller en samlet lønsum ved 

gennemsnitsløn på 3,4 mio. kr. Engagementsregnskabet indeholder såvel 
timer fra bestyrelsen og som fra de faste frivillige. 

 
Paragraf 8a donationer: 81.000 kr. indberettet på 108 personer. Beløbet 

går ind som sponsorater til biblioteket. 
 

Ekspeditionen: Der skal findes nye ressourcer til ekspeditionen, da den 

nuværende har fået andet job. 
Det er lykkedes at finde en person, der er villig til at påtage sig disse 

opgaver, nemlig Peter Bjørn Thomsen, der startede 1. februar. 
 

3. Nyt fra udvalgene 
    a. Biblioteksudvalg (PAN) 

Åbne bibliotekskurser: 6 datoer slået op, 5 af datoerne er fuldt 
bookede.  

Senere annonceres på Facebook, når der kan sættes nye datoer på. 
Kurser i Jylland under overvejelse.  

Ny mulighed: gratis videoer om søgning i biblioteket. 
 

Igangværende dialoger: Seddelkartotek med navneindeks for dansk 
søfartshistorie kan digitaliseres i samarbejde med Rigsarkivet og 

Museet for Søfart (250.000 kort). 

DBC (Bibliotekscentralen) om visning af bibliotekets bøger på 
bibliotek.dk. 

Rigsarkivet og en sponsor om digitalisering af våbensegl i Rigsarkivet 
(til Arkivalieronline). 

 
 

 



Copydan status: Der er ikke sket noget siden sidste gennemgang. Vi 

forhandler en udvidet aftale, der skal dække bibliotekets bestand i maj 
2022 (en fordobling i forhold til nuværende aftale). 

 
    b. Bogudvalg (PAN) 

I alt solgt 1140 bøger i 2022, knapt det halve af salget i 2021. ”At 
skrive slægtshistorie”, ”Håndskrifter”, ”Aner i krig”og ”Find din 

familie” ligger i toppen. 

 
    c. Hjemmesideudvalg (JKS) 

Der arbejdes med at lave ny hjemmeside, arbejdet er godt undervejs. 
 

    d. Lokalforeningsudvalg (HMG) 
Indberetninger: 

Der er kommet 40 indberetninger fra lokalforeningerne. Enkelte 
lokalforeninger ønsker ikke at modtage tilskud, og indberetter derfor 

ikke. 
Der har været enkelte problemer med udbetaling af tilskud til 

foreninger, det er rettet op igen. 
 

Lokalrådsmøde: Indkaldelsen er undervejs. Mødet bliver d. 5. marts i 
Odense.  

 

        DR-projekt "Danskere i verden" 
Projektet er et samarbejde med bibliotekerne og DR.  

Serien ”Danskere i verden” er allerede produceret og kommer til at 
køre på DR fra 12. marts. 

 
Vores opgave vil blive at hjælpe interesserede i gang med 

slægtsforskning. Lokalforeningerne kan sørge for at promovere 
slægtsforskning lokalt, når serien sætter i gang. 

  
HMG udsender et brev til lokalforeningerne om, hvor meget de kan 

bidrage med, kort svarfrist. HMG samler svarene sammen, og skriver 
til PAN og KIS. 

 
 

    e. Aktivitetsudvalg (KIS) 

DNA-kursus i Hillerød, positiv respons. 
Muligt DNA-kursus på Fyn i efteråret 2023. 

 
Efter kurset i Jylland blev efterspurgt et avanceret DNA-kursus i 

Jylland, hvad skal indholdet være? Aktivitetsudvalget må overveje 
det. 

Vi har brug for grundkurser i DNA, både i Jylland og på øerne, gerne 
som et dagskursus uden overnatning. 



         

        SW2023 - planlægning af foredrag 
Materiale er udsendt. Flere mulige foredrag, da programmet ikke er 

helt på plads endnu. 
 

KIS ønsker at få hjælp til at modtage tilmeldinger og få fordelt folk på 
værelser. Ole Selmer står for dette. 

 

Uforpligtende tilmelding foreslået til workshops, så man kan se, hvor 
mange der er i de forskellige. 

 
        Tidligere anbragte - projekt i samarbejde med Forsorgsmuseet 

KIS har fået en henvendelse fra Forsorgsmuseet, som gerne vil 
samarbejde. Mange tidligere anbragte kender for lidt til deres 

bagland, og har brug for hjælp til at lave deres slægtstræer tilbage til 
tipoldeforældrene. 

Der kommer en artikel i bladet om emnet, og slægtsforskere, som 
kan hjælpe til, bliver efterlyst i samme artikel. 

 
        Online foredrag 

Tallene for visning af onlineforedrag i 2022 blev belyst. Der har været 
store udgifter og tilskuertallet har været dalende gennem året.  

KPA og YCH anbefaler, at vi stopper med at sende online foredrag, og 

i stedet bruger pengene på podcasts og instruktive videoer. 
YCH kontakter vores tekniker og lukker den ned her. 

 
    f. Markedsføringsudvalg (KTO) 

Ikke meget nyt. KTO skal i gang med ny foreningsfolder. 
 

       Historiske dage, Foredrag, Fornyelsespris 18. +19. marts i 
Øksnehallen 

PAN: 2 emner valgt: KIS Introduktion til slægtsforskning, PAN 
Slægtens myter. 

PAN efterlyste folk til at hjælpe på standen, giv ham besked. 
 

Indstilling til fornyelsesprisen: Database til Trøst-Hansens kort. 
 

    g. Strategiudvalg (PAN) 

Weekend planlægges til efter generalforsamlingen, nemlig 3-4 juni i 
Grenå. 

 
    h. Samarbejdsudvalg (KIS) 

 
        Referat fra møde med Slekt og Data, Norge (OSE/JKS) 

Norske medlemmer: 



Der er fortsat problemer med at melde sig ind i vores forening for de 

norske medlemmer af Slekt og Data. De er blevet opkrævet 
kontingent, og har fået tilsendt blade.  

Der er ingen grund til, at de melder sig ind, da de har fuld adgang på 
hjemmesiden. Der laves en speciel gruppe på Forum, hvor de får 

adgang til de elektroniske blade.  
De skal skrive til webmaster@slaegt.dk for at få adgang. 

 

Danske medlemmer: 
Nordmændene ønsker, at kun faktiske medlemmer af Danske 

Slægtsforskere kan få fordelene hos Slekt og Data. 
Slekt og Data har ændret deres medlemssystem, og derved mistede 

de danske medlemmer deres plads i deres system.  
Slekt og Data ønsker at få en liste en gang om året, så de kan checke 

om det er de rette personer i deres system. 
 

Kontakt Danmark-Norge (og Sverige): 
Nordmændene ønsker kontakt en gang årligt, de vil gerne besøge os. 

Svenskerne var også til stede, kun en underorganisation, så der var 
ikke kontakt til dem. 

Nordmændene var meget interesserede i vores hjemmeside og i 
biblioteket, JKS sørger for kontakt til PAN. 

 

        Rigsarkivet (KIK-reception) (KIS) 
        Er udsendt tidligere. 

 
 FU lokalkomite 

BGC søger på foreningens vegne at blive lokalkomite hos FU, så vi 
kan servicere lokalforeninger, der er udfordret mht. FU. 

 
        Kommende AO-møde 

Møde tirsdag i denne uge. 
Der skal bl.a. snakkes om ændring af arkivloven til 125 års frist. 

Der skal også snakkes om Ancestry, Rigsarkivet har en aftale om at 
arkivalier skal være tilgængelige indtil 1918, og der er flere sogne, 

hvor det stopper allerede i 1906. 
Vi er også interesserede i at kende ordlyden af aftalen med Ancestry. 

 

i. Vedtægtsudvalget (KIS) 
Intet nyt. 

 
     j. Redaktion af bladet (KTO) 

Forsøger at ramme 72-76 sider, samme redaktion fortsat. 
 

4. Generalforsamling 2023 
    Bidrag til årsberetningen sendes absolut senest til KIS senest 20/1. 

mailto:webmaster@slaegt.dk


 

    
    Diverse til hjemmesiden (fuldmagt, tilmelding, etc etc) 

    KIS har lavet dagsordenen, den er sendt til bladet og er klar til 
hjemmesiden. 

     
 

5. Kommende møder 

    25. marts bestyrelsesmøde Middelfart 
    22. april Generalforsamling Holmegårds Værk ved Næstved. 

    Weekend-seminar 3. og 4. juni 2023, Grenå, ankomst kl. 12 til frokost. 
 

6. Eventuelt 
 

PEO og YCH sparrer med hinanden om DNA, Peter er i gang med at skrive en 

bog om DNA.         

Ud over de hidtil kendte adgangsmuligheder, nemlig Den sorte Diamant i 

København og Det danske Filminstitut i Aarhus, er der nu også fuld adgang ti 

Mediestream på Det Kongelige Biblioteks afdeling i Herning, Birk Centerpark 

15, 7400 Herning. Åbningstiderne er alle hverdage 9-14, fredag dog kun til kl. 

13. 

 

 

 

Ref. Bodil Grove Christensen. 

 

 


