
1. ordinære generalforsamlingen i DIS-Kongeaaen

Bestyrelsens beretning

Beretning 4. februar 2015.

Dis-Kongeaaen s første leveår – vi er kommet godt fra start og har både overlevet og 
udviklet os.

Bestyrelsen valgte bank - Danske Andelskasse.

Foreningen blev registreret med cvr nr.

Godkendelse ved Vejen kommune så vi har mulighed for at låne lokaler.

Samarbejde med Folkeuniversitet i Vejen.

Opstart af vores hjemmeside, som vi skal blive bedre til at bruge, både bestyrelsen og 
medlemmer.En spændende opstart.

Aktiviteter:

Det første år har der været fler foredrag, klubaftner og tur til Skodborg hus.Undervisning i 
slægtsforskning mandag formiddag var ikke det store tilløbsstykke.

Vi deltog i den historiske dag på Sønderskov Slot.Møde med Dis-Danmark i Odense.Her 
hørte vi om de andre lokalforeninger.

Vi er ret godt med hvad program angår.Tilslutningen til møderne er også fin i forhold til de 
øvrige.

Fremtiden:

Flere medlemmer – vi startede med 53 deraf 10 dobbelt.Vi skal gerne have flere med i 
løbet af foråret.Det giver lidt større råderum rent økonomisk.

Slægtsforskerdag/lokalhistoriedag d. 21 marts 2015.

Program for det kommende år byder på 3 foredragsholdere efterår og tre om foråret.

Referat fra generalforsamlingen:

a.Poul Munk blev foreslået og valgt til dirigent, og Karin Wingsted til referent. Poul 
Munk konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

b.Formand Jens Chr. Andersen fremlagde beretning om foreningens første år, et 
spændende år, med gode foredragsholdere og aktive klubaftener.

 Vi har d.d. 46 medlemskaber, hvoraf 10 er dobbelte, altså 56 medlemmer.

a.Kasserer Ejnar Thygesen gennemgik regnskabet, og det blev godkendt

b.Ligeledes blev budgettet gennemgået, og det blev besluttet at fortsætte med 
samme kontingent for det kommende år.

c.Genvalg af Margaret Munk, Gunnar Thuesen og Karin Wingsted

d.Som suppleanter blev valgt i nævnte rækkefølge, Bente Pedersen og Poul Erik 
Boder.

e.Genvalg af Revisor og Revisorsuppleant



f.Ingen Indkomne forslag

g.Lau Michelsen takkede bestyrelsen for det første år, og generalforsamlingen blev 
afsluttet.

 


