
2. ordinære generalforsamling i DIS-Kongeaaen

Referat fra ordinær generalforsamling d. 9. februar 2016

a.Poul Erik Poder blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet. Karin Wingsted blev valgt til referent

b.Beretningen godkendt

c.Regnskabet gennemgået og godkendt

d.Budget godkendt, og kontingentforhøjelse til kr. 125 pr person og kr. 190 pr 
husstand blev godkendt, ingen stemte imod.

e.Der var genvalg til Ejnar Thygesen og Jens Christian Andersen

f.Der var genvalg til Bente Pedersen og Poul Erik Poder

g.Der var genvalg til revisor og revisorsuppleant

h.Ingen indkomne forslag

i.Formanden forespurgte om:

Der var stemning for besøg på Rigsarkivet i Aabenraa, selvom det kun kunne blive en 
hverdag og i dagtimerne, og det var der tilslutning til, og bestyrelsen arbejder videre med 
det.

Om vi vil deltage i indtastningsprojekt for Rigsarkiverne, dette snakkes der videre om.

Og til sidst forklarede formanden, hvordan de forskellige foredragsholdere bliver afregnet, 
og om vores muligheder for at få foredragsholdere gennem Folkeuniversitetet.

Poul Erik Poder afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden…

Bestyrelsens beretning

 

2015 - kort efter generalforsamlingen havde vi slægtsforskerdag i Vejen

• Det er bestyrelsens opfattelse at det var en god dag.

•Mange deltagere som var interesserede.

• De lokalhistoriske arkiver som var med lød til at være tilfredse.

• Flere arkiver gav udtryk for at de gerne ville deltage igen.

• Bestyrelsen ville gerne prøve igen men kan ikke finde så mange penge som der skal 
bruges.

• Medlemstal d. 7-2-2016 55 enkeltmedlemmer og 11 familiemedlemskaber = 77 personer.

Foredrag

• Det ser ud til at vi kan klare 6-7 foredrag pr. år.

• Programmet for det kommende år er ved at være færdig.

• Vi har aftaler med foredragsholdere fra det meste af landet.

Klubaftner



• Der har være mange gode aftner hvor medlemmerne har hjulpet hinanden.

• Vi har oplevet gode indlæg fra medlemmer af Dis-Kongeaaen

Internet på Knudepunktet

• Der har været overvejelser i bestyrelsen om at vi selv skulle have en eller anden form for 
forbindelse

• Det ser ud til at Vejen kommune har fået det trådløse net til at virke.

Dis-danmark

• Der bliver holdt et årligt møde for lokalforeningerne fra os deltog web-master, kasserer 
og formand i mødet i Odense.

• Vi fik en god fornemmelse af den nye bestyrelse for Dis-Danmark – de vil helt sikkert gøre 
meget for at hovedforeningen skal køre godt.

• Det er stadig sådan at man ikke skal være medlem af Dis-Danmark for at være medlem af 
Dis-kongeaaen. Får ikke bladet uden (fuldt medlemskab).

• Sammenligning af lokalforeningerne – vi ligger i den gode ende hvad aktiviteter angår – 
Dis-Odense er helt i top.

• Der blev opfordret til at undersøge om vi som lokalforening kunne være med til et 
indtastningsprojekt.

Fremtiden

• Vi satser på foredragshold.

• Klubaftner

• måske besøg eet eller andet interessant sted måske et arkiv.


