
Ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling i Slægtsforskning Kongeaaen
25. maj 2021 kl. 19.00 på Knudepunktet, Kærhøjparken 19, 6600 Vejen.
26.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
a) Valg af dirigent og referent
   Dirigent: Lau Michaelsen
   Referent: Benedikte Friis Andersen
   Indkaldelse er i orden. Generalforsamlingen er udsat fra februar.
b) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning: Jens Christian nævnte følgende:
   Et meget specielt år, hvor vi har haft lukket ned og lukket op pga corona
   Selv om corona-perioden i starten betød at vi måtte have god afstand blev det alligevel
   nogle gode og givende foredrag
   Flere klubaftner blev rigtig gode, hvor mange fik glæde af at hjælpe hinanden
   En aften med gotisk skrift måtte aflyses pga corona
   Bestyrelsen havde store planer om at lave noget specielt for unge. Det måtte desværre
   lægges lidt til side
   Der var planer om en tur til Arkivet i Kolding, det er udsat
   Kontakt til Slægtsforskerforeningen i Kolding. Det betyder at flere af vore medlemmer 
   har deltaget i et online-foredrag, som blev udbudt af Koldinghus foreningen
   Fremtiden:
   Ud over klubaftner og foredrag er der planlagt en slægtsforskerdag d. 28 august  
   kl. 9-15, som bl.a. består af:
   kl. 09.00 Slægtsforskning i Norden Gitte Bergendorff Høstbo (Foredrag)
   kl. 12.00 Brug DAISY bedre Ulrich Alster Klug
   Vort ungdomsprojekt skal på igen
   Turen til arkivet i Kolding
   Aften med gotisk skrift (klubaften)
   Taget til efterretning
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse
   Poul Erik Poder gennemgik regnskabet

01.01.2020 Indestående i bank kr.   9.109,14
Indtægter
   DS Kontingent kr. 10.450,00
   DS Tilskud kr.   8.845,18
   VK 2019 Ung kr.        40,00
Udgifter
   Kontingent Folkeuniversitet kr.      200,00
   7 foredrag kr. 11.589,00
   Betalt til foredragsholdere kr.      800,00
   Slægtsforskerdag kr.      195,69
   Vingave til Ejnar kr.      200,00
   Netbank kontogebyr kr.      300,00
Udgifter i alt kr. 13.284,69
Overskud kr.    6.050,49
31.12.2020 Indestående i bank kr. 15.159,63
Balance kr. 28.444,32 kr. 28.444,32
Godkendt
d) Kassereren fremlægger budget og bestyrelsens forslag til kontingentet for det
 kommende år (2022)



   Budget
   Forslag til kontingent: kr. 140 for enkelt og kr. 200 for et par
   Vedtaget
e) Valg af medlemmer til bestyrelsen
   På valg er : Poul Erik Poder
                      Gunnar Thuesen
                      Bente Pedersen modtager ikke genvalg
                      Mette Borchert Vahlun er villig til at stille op til valg
   Poul Erik, Gunnar og Mette er valgt
f) Valg af suppleanter til bestyrelsen
   Nuværende er: Ilse Andersen og Mette Borchert Vahlun
   Suppleant: Morten Aaboe Schelde er valgt
g) Valg af revisor og revisorsuppleant
   Nuværende revisor er: Lau Michelsen, genvalgt
h) Behandling af indkomne forslag
   Ingen forslag indkommet
i) Eventuelt:
Formanden i Kolding spørger, om det er en god ide med Danske Slægtsforskeres foredrag
på nettet. Melder folk sig så ud af foreningerne?
Fysisk tilstedeværelse er at foretrække siger flere af aftenens deltagere.
Jens Christian takkede Bente for arbejdet især som sekretær i Bestyrelsen i 4 år.
Ordstyrer: Lau Michaelsen
Referent: Benedikte Friis Andersen


