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aReferat af bestyrelsesmøde 19. marts 2022 kl. 10.30 på Milling hotel Park i Middelfart 

Tilstede: Kirsten Sanders, Per Hundevad Andersen, Peter Olsen, Hans Mølgaard, Yvonne 

Christiansen, Jesper Skov, Kathrine Tobiasen, Michael Dupont, Ole Selmer, Bodil 

Grove Christensen. 

Afbud fra: Kurt Pajbjerg og Birgit Vinholt Hansen. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt med flere tilføjelser under punkterne Økonomi og Nyt fra Udvalgene. 
 

2. Økonomi 
1. Regnskab for 2021 

Forventet fornyelsesprocent: 94%. 
Overskud 2021: 600.000 kr., inkl. ubrugte fondsmidler i 2021. 

 
2. Budget 2022 og 2023 

Budgetteret overskud: 75.000 kr. i 2022 og 125.000 kr. i 2023. 
 

3. Generalforsamling 2022 
Der er p.t. ca 120 tilmeldinger. 
 

4. Foreningens beslutningsstruktur, styring og udvalgsgrupper 
Per gennemgik foreningens struktur mv. 
Kirsten opfordrede til at afholde online møder/fysiske møder i udvalgsgrupperne, og at vi får lavet 
en kritisk gennemgang af grupperne og deres arbejdsområder efter generalforsamlingen. 
 

5. Kommende arrangementer 
a) Historiske dage 26.-27. marts 2022, Rigsarkivet deltager ikke. Det ser ud til at køre for vores 

vedkommende. Som noget nyt har vi også materialesalg, til nedsatte priser. Salg af 

medlemskaber til 200 kr. Vi får en introduktion til slægtsforskning kørende på TV-skærm. 

b) SW 2022 – 16.-18.9-2022 – Bjerringbro: Vi kunne ikke finde bedre eller billigere steder, der 

havde plads til os denne weekend, så vi fastholder Bjerringbro. Kirsten er i gang med at få priser 

for sept. 2023 fra andre mulige leverandører.  

c) Spor i Lyngen – 10-9-2022 – Herning, afholdes på Historiens Hus, Museumsgade, Herning, kl. 

10-16. Deltagere fra bestyrelsen: Kirsten Sanders, Peter Olsen, Kathrine Tobiasen, Ole Selmer. 

Bogsalg og salg af medlemskaber, medbring stand og strandflag/roll-up. 

d) DNA-kursus på Sjælland: Forslag om hhv. grundkursus og opfølgningskursus hvert år skiftevis i 

Jylland og på Sjælland. Nærmere planlægning senere. 

 

6. Nyt fra udvalgene 
a. Arkiv og bibliotek 

 Copydan 
 Vi har en aftale med Copydan. 

 Nye lokaler 

 Der kommer et filmhold på mandag for at se på, hvordan vi arbejder med indeksering af PDF-

 filer og vores søgemaskine på hjemmesiden for Slægtsforskernes Bibliotek. 

Biblioteksudvalget 

Peter Wodskou Christensen foreslås som medlem af biblioteksudvalget. Godkendt. 
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Vi skal have afholdt en reception for at indvie de nye lokaler til Slægtsforskernes Bibliotek, dato 

kommer senere. 

b. Bogudvalg 
Medlemsrabat: 
Forslag om enten integration til Membercare eller rabatkode, som jævnligt mailes til 
medlemmer.  
Vi vedtog at anvende forslag 2 med rabatkode til medlemmer. 

c. Hjemmesideudvalg 
Vores webmaster, Peter, hjælper med det tekniske, men går ikke gennem siderne for fx at finde 
døde links. Peter Olsen foreslog, at udvalget finder frem til en god modus operandi på et 
kommende udvalgsmøde. 
Geltzer.dk: Hjemmesiden virker ikke, men indholdet ligger på slaegtsbibliotek.dk.  
Der skrues op for kapaciteten på hjemmesiden, og en ny version af Forum lægges på til 
sommer. 
Der er i øjeblikket gang i forhandlinger om overtagelse af drift af flere forskellige hjemmesider. 
Peter Olsen foreslog, at vi sørger for at sætte foreningens logo på de sider, vi overtager og 
hoster fremover. 

d. Lokalforeningsudvalg 
Lokalrådsmøde online d. 6. marts med 20 deltagere, det gik meget godt, Hans Mølgård blev 
genvalgt som mødeleder.  
Vi skal have fundet et sted, hvor vi kan være næste gang, da der jo er mulighed for at sende 2 
fra hver lokalforening, og det er der ikke plads til i de nuværende lokaler.  
Kontakt til nye lokalforeninger: 
Hans har kontaktet en lokalforening i Jylland, som ikke er medlem af vores forening. Hans har 
tilbudt at sende et bestyrelsesmedlem, og Kirsten er blevet ringet op af deres formand, som 
ville vide mere om opkrævning af kontingent. 
De skal have generalforsamling næste uge, hvor de vil foreslå at deres medlemmer at tegne 
partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere. 
Hans er i gang med at kigge på, hvad der er af lokale slægtshistoriske foreninger i hele landet, 
der er virkelig mange, også i Sønderjylland. 

e. Markedsførings- og aktivitetsudvalg 
Annoncering om frivillig vejledning på RA: Sættes i bladet, vi ønsker, at RA sætter på deres 

side, at vejlederne kommer fra Danske Slægtsforskere. 

Forslag fra medlem om online foredrag med Helle Sigh ”Strandinger”: 

Har tidligere holdt foredrag på Slægtshistorisk Weekend, og hun er meget dygtig, vi anbefaler, 

at hun kommer på listen. 

Der var også andre forslag til online foredrag, f.eks. om kartoffeltyskerne.   

Kathrine Tobiasen: Nyt hvervenummer af bladet undervejs 

Vi mangler en person, som er overordnet ansvarlig for de nyheder, som vi lægger op på både 
foreningens hjemmeside og vores Facebookside samt Facebookgruppen. Kirsten og Peter 
kigger på nyheder og tager det med til næste bestyrelsesmøde. 
 
Michael Dupont blev interviewet af Jyske Vestkysten forleden om Jesper Ratjen, fik også noget 
ind om Danske Slægtsforskere. 

f. Samarbejde med offentlige myndigheder 

KIK-møde 5-4-2022: Kirsten kan ikke deltage fysisk, men deltager online, måske kan Jesper 

deltage. Blev aflyst/udskudt p.g.a. sygdom.  
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Organisatoriske ændringer på RA: Afdelinger, som arbejder med personoplysninger, er blevet 

delt op i mindre enheder. Der skal også ansættes nye personer i samme ombæring. Vi skal 

derfor forvente at skulle have andre kontaktpersoner bl.a. til at få filer til Dødsregister.dk 

g. Samarbejde med slægtsforeninger i ind- og udland 

Slekt og Data Norge: Nogle af vore medlemmer har fået regninger fra Norge, det giver absolut 

ingen mening. 

Dansk Lokalhistorisk Forening: Har generalforening samme tid som os, Kirsten har modtaget 

invitation fra dem. Kirsten har foreslået, at vi næste år lægger vores generalforsamlinger på 

forskellige weekender. De har generalforsamling næste år d. 28.-30. april 2023. 

 

Eventuelt  

Kathrine har fået en bemærkning fra et medlem, som gerne vil have en gruppe på Forum, hvor de kan 

debattere artikler i bladet. Kathrine foreslog, at de lavede en tråd om det i stedet for. Der laves en plads til 

det under Projekter. 

 

Næste møde: Generalforsamling lørdag d. 23. april 2022 i Kolding, konstituerende bestyrelsesmøde 
umiddelbart derefter. 

Forslag til weekendmøde: 11. og 12. juni 2022 i København. 

Ref. Bodil Grove Christensen. 


