
 

 

Referat fra generalforsamling i Danske slægtsforskere Hillerød. 

Generalforsamlingen blev holdt i Kedelhuset, bag Hillerød Bibliotek onsdag, den 27. marts 2019 kl. 

18.00. 

Dagsorden er som følger: 

1. Valg af dirigent og referent 

2.  Fremlæggelse af bestyrelses beretning 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Behandling f indkomne forslag 

4.1.Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer 

5. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens forslag til kontingentet for efterfølgende år 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen på valg er Finn Tangaa, Kurt Empacher og Birgit Larsen 

Finn Tangaa og Birgit Larsen ønsker genvalg Kurt Empacher ønsker ikke genvalg. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Elisabeth Enghave ønsker valg til bestyrelsen derfor 

skal der vælges 2 suppleanter. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant på valg er Joan Eriksen, revisor, der ønsker genvalg 

samt Ole Rafn ønsker valg til bestyrelsen, derfor skal der vælges en revisorsuppleant. 

9.  Eventuelt. 

Formanden, Birgit Vinholt Hansen bød velkommen til denne første generalforsamling i Danske 

Slægtsforskere Hillerød, og gik straks over til dagsordenens 1. punkt, valg af dirigent, bestyrelsen 

foreslog Jens Rasmus Jensen, hvilket blev godkendt. Jens konstaterede at alle formaliteter 

vedrørende indkaldelsen var i orden. 

Elisabeth Enghave blev valgt som referent. 

2. Birgit Vinholt Hansen aflagde formanden beretning, som var udsendt sammen med indkaldelsen 

til generalforsamlingen. Den blev gennemgået med følgende supplement:  

Der har været forslag om at fotografere de manglende gravsten indenfor Hillerød kommune, 

som også hører under Historisk forening. 

Fortalte desuden, at foreningen nu har 103 medlemmer, hvilket må siges at være en 

procentuelt flot fremgang på den korte tid vi har eksisteret.  

Takkede medlemmerne for den støtte de har vist ved opstart af foreningen samt det flotte 

fremmøde, der har været på de afholdte arrangementer. 

https://www.slaegtogdata.dk/


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet blev gennemgået, hvortil 

der var et spørgsmål, hvorfor man ikke kunne se kontingentindbetalingen, dertil blev der svaret, 

at beløbet først er indgået på kontoen i 2019.  

Der blev stillet spørgsmål, hvorfor arrangementerne blev afholdt i Kedelhuset, som hver gang 

koster kr. 250,-. Svaret var, at vi har meget stor fordel af de faciliteter der er her i lokalet. 

Derefter blev regnskabet godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag.  Der var ingen indkomne forslag. 

4.1 Bestyrelsen forslår vedtægtsændringer:  

§ 4 ændres til: Danske Slægtsforskere Hillerød ledes af en bestyrelse på 5 

medlemmer, som vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer, så 

2 vælges i lige år for 2 år ad gangen, og 3 vælges i ulige år, for 2 år ad gangen. 

Desuden vælges 2 suppleanter, samt revisor og dennes suppleant, alle for 1 år ad 

gangen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. 

Der var et spørgsmål om, at det kan være en fordel, at man på generalforsamlingen 

vælger, hvem der skal være formand, hvilket blev taget til efterretning, Ændring af  

§ 4 blev vedtaget. 

§ 6 ændres til: Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal mindst 8 dage før 

den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor. Optagelse af 

lån i foreningen eller indgåelse af lejemål eller andre større økonomiske dispositioner 

kan kun finde sted ved en beslutning truffet på en generalforsamling. Ændringen blev 

vedtaget. 

5. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens forslag til kontingentet for efterfølgende år. Budgettet 

blev gennemgået og herefter godkendt. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Birgit Vinholt Hansen og Flemming Svane Petersen blev valgt 

i 2018 begge for 2 år.  

På valg er Finn Tangaa, Kurt Empacher og Birgit Larsen.  Finn Tangaa og Birgit Larsen 
(indtrådt i stedet for Palle Bundgaard) ønsker genvalg Kurt Empacher ønsker ikke genvalg. 
Suppleant Elisabeth Enghave vil gerne stille op som bestyrelsesmedlem. Alle 3 blev valgt 

for en 2-årig periode. 
 

7.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Ole Rafn og Maren Søndergaard blev valgt. 

 

8.Valg af revisor og revisorsuppleant, begge poster vælges for 1 år På valg er: 

Joan Eriksen Revisor og Ole Rafn Revisorsuppleant. Joan Eriksen ønsker genvalg. I stedet 

for Ole Rafn blev Brith Mørk valgt som revisorsuppleant. 

 

9.Eventuelt. Der blev efterlyst, at der var en bedre lyd i lokalet, hvilket blev taget til efterretning. 
Formanden takkede Kurt Empacher og Jens Rasmus Jensen.  

 
 

Referent: Elisabeth Enghave 


