
Referat 1998 
Generalforsamlingen fandt sted i Harsdorffsalen på Rigsarkivet. 
Der var mødt 30 medlemmer 
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Den 10. ordinære generalforsamling blev holdt på Rigsarkivet i København. 

Den var indkaldt ved opslag af dagsorden i „Slægt & Data“s marts-udgave, hvori også bestyrelsens 

beretning og foreningens regnskab for 1997 var aftrykt. Inden generalforsamlingen bød formanden 

velkommen til de godt 30 fremmødte medlemmer. Han takkede Rigsarkivet for lån af Harsdorffs salen, der er 

et smukt og stemningsfuldt lokale, velegnet til dagens formål. 

Formanden bragte en hilsen fra Martin Bjarklev, der var forhindret i at deltage pga. en udlandsrejse. 

Efter bestyrelsens forslag blev John Thomsen, København valgt til ordstyrer uden modkandidat. Han kunne 

konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig efter vedtægterne.Fra 

forsamlingen var der ikke kommentarer til dagsordenen. Efter en hurtig præsentation af bestyrelsens 

medlemmer fik formanden ordet. 

Bestyrelsens beretning 

Formanden indledte med at fastslå, at bestyrelsens beretning havde været trykt i „Slægt & Data“. Derfor var 

dagens formandsbemærkninger mere personligt prægede og måske ikke alle dækkende for hele 

bestyrelsens opfattelse. 

Han forklarede, at bestyrelsen stadig ser formidlingen som den vigtigste opgave og derfor betragter 

udgivelsen af „Slægt & Data“ som foreningens mest betydningsfulde aktivitet. Om bestyrelsesarbejdet kunne 

han oplyse, at der i årets løb ikke havde været de helt store omvæltninger, men dog en del besvær i 

forbindelse med kassererens pludselige udtræden af bestyrelsen. Hændelsesforløbet havde været omtalt i 

„Slægt & Data“ og blev derfor ikke uddybet nærmere. 

Bestyrelsen havde i forbindelse med kassererskiftet savnet en forretningsorden til håndtering af tilspidsede 

situationer og var derfor nu i gang med at udarbejde en sådan forretningsorden. 

Moralsk er vores forening stadig med i det nordiske samarbejde, men det kan ofte være svært at få øje på 

betydningen af dette samarbejde og det må overvejes, om udbyttet står i et rimeligt forhold til udgifterne. 

Derfor har aktiviteten på den nordiske front været neddroslet i det forløbne år. Bladudvekslingen med de 
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nordiske søsterforeninger har også vist sig vanskelig at holde i gang.„Slægt & Data“ er udkommet med 

beklagelige forsinkelser. Men her må vi huske, at bladet laves som frivilligt fritidsarbejde. Bladet har i 1997 

været lidt dyrere end tidligere, men der har så også været flere sider og en forside i farver. Formanden 

takkede redaktion og skribenter og specielt Erik Kann for det flotte jubilæumsnummer. 

Særnummeret om sogne, herreder og amter er nu udkommet efter en svær tilblivelse. Men så er det også 

blevet en udgivelse, der forhåbentligt vil blive til gavn og lettelse for vore medlemmer i lang tid fremover. 

Formanden takkede Svend- 

Erik Christiansen for det store arbejde med særnummeret. 

Foreningen oplever stadig et stigende medlemstal. Det forpligter bestyrelsen til også at overveje den 

geografiske fordeling af aktiviteterne, men der synes ikke at være baggrund for en anden foreningsstruktur. 

Efter kassererens udtræden af bestyrelsen delte formanden og Jørgen Rasmussen kassererjobbet. Der 

blev  anskaffet et nyt bogføringsprogram og i den forbindelse oplevede vi et totalt svigt fra firmaer, der 

leverede programmerne. Det endte med at blive programmet Concorde Light, som Jørgen Rasmussen har 

brugt mange timer på at få til at fungere efter vore ønsker. Formanden takkede Jørgen Rasmussen for det 

store arbejde med regnskabsomlægningen. 

Hjemmesiden er blevet repræsentativ for foreningen ikke mindst gennem DisNyt. Siderne er ved at være 

kendte ude i verden. De havde haft ca. 1.000 besøg de seneste 14 dage. Men de stiller krav om 

vedligeholdelse, 

så der kan være behov for yderligere hjælp. 

Hermed overgav formanden beretningen til generalforsamlingen, hvilket gav anledning til flere spørgsmål og 

kommentarer fra forsamlingen. 

Jens Jerichow spurgte til oplysninger om regnskabet i den skriftlige beretning i „Slægt & Data“. Det viste sig 

at være en skrivefejl, som redaktøren ville berigtige. 

Lene Olsen beklagede at „Slægt & Data“ var udsendt med forsinkelser i årets løb og foreslog at sætte 

ambitionsniveauet ned med hensyn til opsætning for til gengæld at sikre, at udgivelsesplanen følges. 

Redaktøren 

oplyste om de særlige arbejdsforhold, der i sommer var skyld i forsinkelserne, og John Thomsen roste bladet 

for opsætningen. 

Lene Olsen foreslog ligeledes, at internet-virksomheden i stil med den norske blev fordelt på flere 

medarbejdere og at medlemstilbudene på disketter også blev lagt til fri download på hjemmesiderne. Jens 

Verner Nielsen forklarede, at der fra den allerførste begyndelse var opfordret til medlemsdeltagelse i 

arbejdet med hjemmesiderne. 

Steen Thomsen beklagede, at der ikke havde været møder i Københavnsområdet her i foråret og spurgte 

om årsagen hertil. Formanden forklarede hvordan mødearrangøren var blevet pålagt store arbejdsbyrder i sit 

private erhverv 

og derfor havde måttet afstå fra mødeplanlægningen. 

Boris Reimann efterlyste flere møder på Fyn og tilbød sin hjælp ved arrangementerne. Hertil kunne Jørgen 

Rasmussen oplyse, at der dog havde været ét møde i samarbejde med „Slægthistorisk Forening Odense“. 



Med disse kommentarer blev bestyrelsens beretning godkendt. 

Regnskab for 1997 

Jørgen Rasmussen gennemgik regnskabet, som var omdelt med den revisorpåtegning, der ikke nåede at 

komme med i „Slægt & Data“. Regnskabet blev gennemgået post for post. Det udviste et underskud på 

driften på ca. 5.700,- kr. og resulterer i en egenkapital på ca. 152.700,- kr. Ved årets udgang havde 

foreningen 1630 medlemmer. 

Regnskabet bærer præg af stigende udgifter til blad og udsendelse, til telefon og til møder. Der har desuden 

været ekstraordinære engangsanskaffelser med indkøb af hjælpemidler og regnskabsprogrammer. Til 

revisorernes bemærkninger om vanskelighederne ved at gennemskue tre kassereres virksomhed med 

forskellige bogføringssystemer forklarede Jørgen Rasmussen, at det med det nye program og den nye 

kontoplan skulle blive meget nemmere fremover. 

Jørgen Rasmussen sluttede sin fremlæggelse med en tak til Jørgen Papsøe for medvirken ved opsætning af 

nyt medlemsprogram. 

Herefter bad ordstyreren om kommentarer til regnskabet. Lene Olsen foreslog at de anførte afskrivninger i 

stedet burde kaldes „tab og hensættelser“. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til de enkelte af årets 

aktiviteter. Herefter blev årets regnskab godkendt. 

Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

Budget for 1998 og 1999 

Jørgen Rasmussen gennemgik og kommenterede omhyggeligt de enkelte konti i det omdelte forslag til 

budget for 1998 og for 1999. Der forventes et overskud på ca. 11.000, - kr. for 1998 og på ca. 2.400, kr. for 

1999, men det er nok for optimistisk at regne med 1.000 solgte eksemplarer af Særnummer 98 allerede i 

indeværende år. 

Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent for 1999 på 100,- kr. 

Fra forsamlingen var der spørgsmål om udgifter til porto og til Internet, om henlæggelser til et særnummer og 

om oplaget på Særnummer 98. Jørgen Rasmussen og formanden besvarede de stillede spørgsmål, 

hvorefter budgettet blev godkendt. 

Valg 

På ordinært valg til bestyrelsen var Erik Kann, Hanne Marie Rud og Jens Verner Nielsen, der alle var villige 

til at tage imod genvalg. Desuden skulle der foretages suppleringsvalg for Bent Pilgaard og Martin Bjarklev, 

der ønskede at udtræde af bestyrelsen og for Bent Sørensen, der var udtrådt i efteråret. 

Bestyrelsen foreslog Ole Degn fra Viborg til den ledige plads efter Bent Pilgaard, Werner Wittekind fra Holte 

til pladsen efter Martin Bjarklev og Svend-Erik Christiansen fra Århus til pladsen efter Bent Sørensen. 

Inden valghandlingen fik formanden ordet. Han begrundede sin udtræden af bestyrelsen og fortalte om de 

private årsager, der lå bag og om de personlige omkostningerne, han havde oplevet ved et slidsomt 

formandsjob. 



Der indkom ikke yderligere forslag til de seks bestyrelsesposter. Herefter blev de foreslåede valgt ved 

akklamation. 

Som suppleanter foreslog bestyrelsen genvalg af Henning J. Madsen og nyvalg af Janne Wibroe fra Århus til 

den ledige plads efter Svend-Erik Christiansen. 

Bestyrelsens forslag gav anledning til en del debat om de principper, der kunne lægges til grund for valget - 

herunder om betimeligheden af at begge de foreslåede kandidater var fra Jylland, og om de manglende 

regler for efter hvilke retningslinier suppleanter eventuelt skulle indtræde i bestyrelsen. Debatten resulterede 

i forslag om Lene Olsen som kandidat til en suppleantpost. Efter skriftlig afstemning blev Janne Wibroe og 

Henning J. Madsen valgt med henholdsvis 41 og 39 stemmer. 

Revisorer på valg var Erik Helmer Nielsen og Torben Devantie. Bestyrelsen foreslog genvalg af Torben 

Devantie og valg af Helge Kartman fra Borup til erstatning for Erik Helmer Nielsen, der ikke ønskede at tage 

imod genvalg. Der indkom ikke andre forslag og bestyrelsens kandidater var herefter valgt. Revisorsuppleant 

på valg var Jette Stoltenberg, der ikke ønskede at tage imod genvalg. Bestyrelsen foreslog Jens Jerichow, 

som blev valgt uden modkandidat. 

Eventuelt 

Boris Reiman udtrykte en tak til de medlemmer, der nu forlader bestyrelsen. 

Jørgen Rasmussen forklarede årsagen til, at der var to labels på det seneste nummer af „Slægt & Data“. 

Erik Kann takkede i et muntert indlæg Bent Pilgaard for samarbejdet i bestyrelsen og fremhævede specielt 

den energi og ildhu, der altid har præget Bent Pilgaards virksomhed ligesom han mindede om de særlige 

indsatsområder, Bent Pilgaard havde sat i værk. Herefter kunne ordstyreren konstatere dagsordenen 

gennemført og takke de fremmødte for afviklingen af generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen holdt landsarkivar Inge Bundsgaard, Landsarkivet for Sjælland et spændende og 

medrivende foredrag om Landsarkivets virksomhed lige nu og fremover - herunder om arkivets 

trykte vejledningsmaterialer, om brugen af Internet og om byggeplanerne for et nyt arkivcenter på Amager. 

Jens Verner Nielsen 

Landsarkivar Inge Bundsgaard 

 


