
Ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Slægtsforskning
Kongeaaen

22 februar 2022 kl. 19.00

på

Knudepunktet, Kærhøjparken 19, 6600 Vejen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

a) Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Peter Olsen valgt og erklærer generalforsamlingen lovligt indkaldt.

Referat: Carsten Mortensen

b) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning – Hovedpunkter:

• Året præget af corona nedlukning – flere arrangementer måtte flyttes/aflyses

• Besøg på stadsarkivet i Kolding den 27. februar udsat til? 

• Flere arrangementer med god afstand mellem folk – trods alt! 

• 28 august kl. 9-15 kl. 9.00 Slægtsforskning i Norden Gitte Bergensdorff 
Høstbo (Foredrag) kl. 12.00 Brug DAISY bedre Ulrich Alster Klug. Programmet 
var for tæt pakket. 

• Samarbejdet med Danske Slægtsforskere – glad for mulighed for at udsende 
mail. Møde med de øvrige lokalforeninger. Kontingentopkrævning.

• Samarbejde med Kolding – virker godt.  

Fremtid: 

19 marts 2022: Slægtsforsker dag på Vejen Bibliotek. Sall Data ved Lars Helbo
Gotisk og skriftlæsning ved Leif Lillesøe eller Slægtsforskerhjælp. 

Slægtsforsker-dag/søndag i den mørke tid i stedet for klubaften, første gang 
den 27. marts kl. 11-14. (Slægtscafé)

Slægtsforskning for unge – har ligget lidt stille pga. corona-perioden. 

- Gymnasie, handelssskole, erhvervsskoler, højskoler, efterskoler.

Opfordring til at komme med ideer til næste års program

Beretningen godkendt



c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse

Kassebeholdning ok

Godkendt regnskab

d) Kassereren fremlægger budget og bestyrelsens forslag til kontingentet for 
det kommende år (2023) Nuværende kontingent 140 kr. og 200 kr. (Familie). 

Kontingent vedtaget

e) Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: 

Carsten Mortensen – modtager genvalg - genvalgt

Jens Christian Andersen – modtager genvalg - genvalgt

f) Valg af suppleanter til bestyrelsen Nuværende er: Morten Aaboe - genvalgt

Nyvalgt: Else-Marie Juliane Kristensen.

g) Valg af revisor og revisorsuppleant Nuværende revisor er: Lau Michelsen 

genvalgt. Revisorsuppleant: Bente Pedersen

h) Behandling af indkomne forslag 

Ingen

i) Eventuel – intet 


