Sammenslutningen af DIS Danmark og SSF
- Hvad kommer det til at betyde for din forening og for dig

Baggrund:
DIS Danmark består af 15 lokalforeninger med i alt 1.800 medlemmer, samt ca. 6.500 direkte
medlemmer. DIS Danmarks regnskab udviste i 2016 et overskud på 235.000 kr, og der var en
formue på 750.000 kr.
SSF består af 29 lokalforeninger med i alt 3000 medlemmer. SSFs regnskab udviste i 2016 et
overskud på 12.000 kr, og der var en formue på 162.000 kr.
Den nye interesseorganisation, Danske Slægtsforskere, bliver en stærk organisation, fordi vi bliver
rigtigt landsdækkende, med foreninger spredt i hele Danmark, således at vi i alle henseender kan
varetage såvel foreningernes som de enkelte medlemmers interesser.
Det bliver også en organisation, der har overskud og kræfter til ikke alene udadtil i forhold til
myndigheder og andre institutioner at varetage slægtsforskernes interesser, men som også indadtil
kan være endnu mere aktive, fx med at udarbejde undervisningsmateriale og afholde regionale og
nationale arrangementer.
Det er et vigtigt mål for Danske Slægtsforskere, at lokalforeningerne bevarer deres selvstændighed
og integritet. Det betyder, at foreningerne vedbliver at have eget navn, eget CVR-nummer, eget
hjemsted, egen formue og eget råderum. Det betyder også, at Danske Slægtsforskere ikke blander
sig i, hvad foreningerne bruger deres penge til.
Samtidig skal der selvfølgelig være en sammenhæng mellem lokalforeningerne og Danske
Slægtsforskere. Denne sammenhæng etableres ved, at alle medlemmer i en lokalforening skal være
medlemmer af Danske Slægtsforskere, og ved at alle lokalforeninger støttes økonomisk (og på
anden måde) af Danske Slægtsforskere.

Kontingentstruktur
Danske Slægtsforskere lægger op til, at lokalforeningerne kan vælge enten model A eller model B
for deres medlemskab. Dette valg skal meddeles Danske Slægtsforskere senest 31. december,
således at der kan udsendes korrekte kontingentopkrævninger.
Model A
Der betales et fast, ens kontingent af alle medlemmer af enhver lokalforening, nemlig 350 kr om
året. Beløbet opkræves af Danske Slægtsforskere med forfaldsdato 1. februar.
Af dette beløb tilbagebetales hvert år, 1. april
1. et fast beløb til dækning af lokalforeningens drift, dækkende perioden 1. april til 31. marts.
Beløbet vil typisk ligge på 5-15.000 kr, afhængig af foreningens størrelse og andre

omstændigheder. Beløbet dækker alle sædvanlige omkostninger til at holde foreningen
kørende, men fx ikke selvstændig bladudgivelse eller drift af egen hjemmeside, da dette
tilbydes fra Danske Slægtsforskere.
2. et fast beløb til dækning af det kommende års (1. april til 31. marts) foredragsaktiviteter.
Beløbet beregnes på basis af en opgørelse over det forløbne års aktiviteter, og beløbet
udgør det normale FU-honorar pr. foredrag, typisk ca 1500 kr pr. foredrag. Hvis det viser
sig ved næste års opgørelse, at der har været afholdt færre foredrag, fx kun 4 og ikke 6
som forventet, vil man det efterfølgende år få udbetalt tilskud til 4 foredrag minus de to,
man allerede har fået tilskud til det foregående år.
Ligeledes, hvis det viser sig, at man har fået tilskud udefra, fx fra kommunen eller andet,
vil det efterfølgende års foredragstilskud blive reduceret med det udefrakommende
tilskud, der er modtaget.
3. et vilkårligt beløb, som udbetales (forudgående) efter ansøgning, til ekstraordinære
arrangementer, som ønskes afholdt, fx udflugt til Rigsarkivet eller jubilæumsfest. Det
endelige tilskud reguleres efter aflagt regnskab.
Model B
Alle medlemmer af en lokalforening betaler et fast kontingent, nemlig 250 kr om året SAMT et
vilkårligt beløb, fastsat af den enkelte lokalforening. Beløbene opkræves af Danske Slægtsforskere.
Det vilkårlige beløb tilbagebetales hvert år, 1. april, til den enkelte lokalforening.
Af det faste kontingent tilbagebetales hvert år, 1. april, til samtlige lokalforeninger tilskud til de
under 2 og 3 ovenfor anførte aktiviteter.

For både model A og B gælder det, at lokalforeningen hvert år senest 1. marts skal indsende
regnskab for foreningen for det forløbne år til brug for regulering af de modtagne tilskud og til brug
for beregning af tilskuddene for det kommende år.

Hvad betyder Danske Slægtsforskere for den enkelte forening, og hvad betyder Danske
Slægtsforskere for den enkelte slægtsforsker?
For foreningen:
Besparelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Medlemsadministration sker centralt
Kontingentopkrævning sker centralt
Bladudsendelse sker centralt
Tilbud om gratis hjemmeside
Mulighed for promovering af foreningens aktiviteter på forsiden af
www.danskeslaegtsforskere.dk
6. Der skal ikke betales kontingent til hovedorganisationen
7. Der skal ikke betales for udsendelse af blad og girokort
Fordele:
1. Større indflydelse på myndighederne, herunder især Rigsarkivet
2. Det at landsorganisationen bliver større betyder større muligheder for besparelse, både i
den generelle administration, men også ved eksempelvis storaftaler med foredragsholdere
3. Fast tilskud, der dækker den daglige drift af foreningen1 (kun i model A)
4. Mulighed for at foreningen kan afholde flere foredrag og tilsvarende aktiviteter, da der
gives tilskud til disse2
5. Mulighed for tilskud til/betaling af ekstraordinære aktiviteter3
6. Gratis hjemmeside
7. Mindre administrativt arbejde
Ulemper:
1. Vedtægter må ikke være i strid med Danske Slægtsforskeres vedtægter
2. Foreningen skal indgå en overenskomst med Danske Slægtsforskere
3. Foreningen kan ikke optage medlemmer, der ikke samtidig bliver medlemmer af Danske
Slægtsforskere
4. Foreningens foredragsaktiviteter er åbne – uden vederlag – for samtlige medlemmer af
Danske Slægtsforskere
Uændret:
1. Foreningen er stadig en individuel enhed med eget navn og hjemsted og med eget CVRnummer
2. Foreningen bestemmer selv sit aktivitetsniveau
3. Foreningen bestemmer selv et evt. max antal medlemmer
4. Foreningens eventuelle formue berøres ikke af Danske Slægtsforskere
1

Daglig drift dækker alle normale udgifter til at holde foreningen kørende, men ikke fx udgifter til egen bladudgivelse,
egen drift af hjemmeside o.lign., som kan ske via Danske Slægtsforskere
2
Tilskuddet svarer til FU-betalingen, dvs ca 1500 kr pr foredrag. Opnår foreningen hel eller delvis finansiering til
foredraget andetsteds fra, skal tilskuddet tilbagebetales helt eller delvis
3
Fx udflugter til Rigsarkivet, jubilæumsarrangement el.lign. Tilskuddet gives efter ansøgning, udbetales forud, og
efterreguleres på baggrund af indsendt regnskab

For dig som medlem af foreningen:
Besparelser:
1. Hvis du i forvejen er medlem af DIS Danmark og/eller en eller flere andre lokalforeninger
bliver medlemskabet uændret eller billigere
2. Du kan deltage i arrangementer i alle tilsluttede slægtsforskningsforeninger i Danmark
uden at skulle betale ekstra for dette
Fordyrelser:
1. Kontingentet for medlemskab af foreningen og Danske Slægtsforskere bliver 350 kr årlig
Fordele:
1. Du modtager 4 blade om året
2. Du (og din husstand) får individuelle log-ins til www.danskeslaegtsforskere.dk med adgang
til medlemssiderne
3. Du får mulighed for at tilmelde din kontingentbetaling til betalingsservice
4. Du får mulighed for selv at rette i dine oplysninger om navn, adresse, e-mail m.v. direkte
på www.danskeslaegtsforskere.dk
Ulemper:
1. Du kan ikke være medlem af din forening uden samtidig at være medlem af Danske
Slægtsforskere
Uændret:
1. Din forening vil stadig tilbyde samme høje grad af aktivitetsniveau som hidtil
2. Din indflydelse på din egen forening vil være uændret

