
Referat af generalforsamlingen 2019 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Palle Øvlisen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt 

indkaldt. 

Svend Erik Christiansen og Elly Tidex blev valgt til stemmetællere. 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 

Det har været et meget travlt år for bestyrelsen, der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, og 

mange lokalforeninger er blevet besøgt. 

Der har været udfordringer i årets løb, kasserer og bogholder er fratrådt i løbet af året, og vi har også 

fået en ny person i ekspeditionen.  

Vi har fået en aftale med Copydan, og det vil give mange flere bøger på vores hjemmeside. Vi får 

mange bøger leveret til biblioteket og får derfor snart brug for større lokaler. 

Bladet har udseendemæssigt fået et løft og er indeholdsmæssigt stadig spændende med 

inspirerende artikler hver gang. 

DIS-Træf har vist nok fundet fejlen, så måske får vi gang i det igen, måske ikke. 

Stor tak til Rigsarkivet, Dansk Lokalhistorisk Forening og de lokale slægtsforskerforeninger, for et fint 

samarbejde hele vejen igennem. 

Til sidst en meget stor tak til Per Andersen og Jan Amnitzbøll for at hjælpe os igennem arbejdet med 

økonomien, herunder også momssagen. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

2018: 7770 medlemmer, en nettostigning på mere end 600 personer i forhold til 2017.  

Vi forventer fortsat stigning i medlemstallet. 

 

Regnskabet er godkendt af både den eksterne revision, BDO, foreningens interne revisorer og 

bestyrelsen. 

 

Vi fik ny bogholder i december måned. Arne Christiansen stoppede i ekspeditionen i oktober, og det 

viste sig, at han også havde også varetaget en del af det administrative arbejde. Katja Guldbæk er 

ny på posten med ekspedition. 

 

Momssagen: SKAT ønskede at få bilagene fra 1. halvår 2018 til gennemsyn, og det viste sig, at vi 

havde fået indberettet forkert. Derefter ønskede SKAT at kigge bilag fra 2016, 2017 og 2018 

igennem, og kom frem til, at der var beregnet forkert moms på to konti i 2016-2018, beløbet var 

46.000 kr. Derudover har Skat bedt om justering af momsfradrag på en håndfuld konti, også 

fremadrettet. 

Budgetter for 2019 og 2020 er derfor blevet rettet til i forhold til det, som SKATs gennemgang viste. 

 

Regnskabet: Vi endte med et lille underskud på 5.000 kr, forårsaget af de ekstraordinære udgifter til 

SKAT. Var dette ikke sket, havde vi haft et overskud på ca. 40.000, svarende til det budgetterede. 

Foreningens formue er steget med 120.000 kr, på grund af den kontante tilførsel, der skete i 

forbindelse med fusionen mellem SSF og DIS-Danmark. 



 

Det forventes, at bestyrelsen snarest træffer beslutning om et nyt medlemsystem og en ny 

hjemmeside ud fra nyt system. Der er allerede lavet ny webshop. Der skal laves ny hjemmeside 

samt implementeres et nyt standard medlemsystem, hvor vi kan håndtere medlemsdata. Det vil give 

forbedret adgang for kassererne i lokalforeningerne, som får adgang til data for medlemmer af 

lokalforeningerne.  

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Det blev besluttet at have uændret kontingent for 2020, nemlig 250 kr. pr. person, og 375 kr. for 

familiemedlem. 

 

5. Godkendelse af budget for det indeværende og det kommende år samt godkendelse af 

kontingent for det kommende år. 

Per Andersen gennemgik budgetterne for 2019 og 2020, de blev godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag. 

a.  Forslag om vedtægtsændringer (bestyrelsen) 

Vedtægtsændringerne blev godkendt. 

 

b.  Forslag om online afstemning (Tine Susanne Olsen, Danske Slægtsforskere Fakse) 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

c.  Forslag om live streaming fra generalforsamlingen (Tine Susanne Olsen, Danske Slægtsforskere 

Fakse) 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

d. Forslag om, at det tillades Knud Haaning Andersen at blive medlem af Danske slægtsforskere 

(Ingrid W. Sørensen) 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

e. Forslag om, at det pålægges bestyrelsen at fjerne alt på ”Hammerum Herred” som er fotograferet 

af Knud Haaning Andersen (Ingrid W. Sørensen) 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

f. Forslag om, at det pålægges bestyrelsen, at man fra indlæg skrevet af Jesper Skov i Slægt og 

Datas debatforum den 16.april 2017 kl. 08.05 at fjerne sætningen: Knud Haaning bruger 

sandsynligvis nogle maillister fra dengang han var kasserer i DIS til at sende ud med. (Ingrid W. 

Sørensen) 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

g. Forslag om, at det pålægges bestyrelsen at sørge for at indlæg skrevet af Palle Buch Carlsen den 

1.april 2015 kl.20.17 og af Arne Feldborg samme dag kl. 20.19 Under ”Nogen der ved hvad dette går 

ud på?” slettes. (Ingrid W. Sørensen) 



Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

7. Valg til bestyrelsen 

6a. Valg formand (kun lige år). 

6b. Valg af kasserer. 

Niels Aage Bach, Koldinghus Slægtsforskere, blev valgt. 

 

6c. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg: Per Andersen, Anton Blaabjerg, Bodil Grove Christensen, Lone Bergmann 

Alle blev genvalgt. 

6d. Valg af suppleanter 

På valg: Yvonne Christiansen, Nic Johannsen 

Begge blev genvalgt. 

 

7. Valg af interne revisorer 

7a. Valg af to interne revisorer for et år 

Svend Erik Christiansen og Knud Spangsø blev genvalgt. 

7b. Valg af en revisorsuppleant for et år 

Per Vengfelt blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt 

Intet. 

 

 

 

Palle Øvlisen    Bodil Grove Christensen 
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