
Referat 1997 
Generalforsamlingen fandt sted den 12. april 1997 på Hollufgaard 
ved Odense. Der var mødt 25 medlemmer. 
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Den 9. ordinære generalforsamling blev holdt på Hollufgaard ved Odense. Den var indkaldt ved opslag af 

dagsorden i "Slægt & Data"s marts-udgave, hvori også bestyrelsens beretning og foreningens regnskab for 

1996 var aftrykt. Inden generalforsamlingen bød formanden, Bent Pilgaard velkommen til de ca. 25 

fremmødte medlemmer. Han begrundede flytningen af generalforsamlingen fra Århus til Odense og fortalte 

kort om Hollufgaards bygningshistorie. 

Valg af ordstyrer 

Efter bestyrelsens forslag blev Hans Jørgen Marker, Odense valgt til ordstyrer uden modkandidat. 

Ordstyreren konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig i henhold til 

gældende vedtægter. Der var ikke fra forsamlingen kommentarer til dagsordenen. 

Bestyrelsens beretning 

Formanden indledte med, at denne mundtlige beretning skulle opfattes som supplerende kommentarer til 

den skriftlige i "Slægt & Data". Artiklerne i "Slægt & Data" afspejler medlemmernes interesser, idet stoffet 

leveres af medlemmerne selv. Det kunne ønskes at flere ville dele deres erfaringer med andre gennem 

artikler i medlemsbladet. De indkomne besvarelser af spørgeskemaet fortæller om tilfredshed med og ros til 

bladet og dets redaktør. 

Der er nu indbudt til et forberedende møde i Oslo i maj med henblik på afholdelse af en Nordisk Konference. 

Foreningen vil sandsynligvis være repræsenteret på dette møde. 

Alt tyder på at det forsinkede særnummer vil udkomme sammen med juni-nummeret af "Slægt & Data". 

Foreningens hjemmesider på Internet er nu efter knap et års prøvetid blevet nyopsat efter bestyrelsens 

retningslinier. Der er planer om udbygning af siderne med bl.a. kortmaterialet fra det kommende særnummer 

evt. kombineret med kildeindtastningerne hos Dansk Data Arkiv. 
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Læsekredsene påtænkes udvidet med en fordobling af det tyske blad til efteråret. 

Ca. en trediedel af medlemmerne har returneret det udsendte spørgeskema, men der indkommer stadig 

skemaer. Et hurtigt overblik viser, at Brothers Keeper er langt det mest udbredte program blandt 

medlemmerne, men der er mange andre programmer med 5-10 brugere. Knap halvdelen af indsenderne har 

modem. 

Kildeindtastningsprojektet fungerer nu på femte år. Der er planer hos DDA om udsendelse af en opdateret 

CD til sommer. 

Fremtiden synes at komme til at stå i Internets og den elektroniske kommunikations tegn, men der er stadig 

brug for bredde i foreningens virksomhed fra DOS til Internet, fra København til Bornholm. 

Medlemsmøderne uden for København har været ramt af aflysninger pga. manglende tilslutning. Bestyrelsen 

er interesseret i at høre meninger om medlemsmøderne. Aflysningerne skyldes ikke manglende medlemmer 

idet medlemstallet er fordoblet siden 1993 og der kommer dagligt nye medlemmer til. 

Formandens kommentering af bestyrelsens skriftlige beretning gav ikke anledning til hverken spørgsmål eller 

kommentarer fra forsamlingen. 

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 

Regnskab for 1996 

Kassereren gennemgik regnskabet, der efter et overskud for året 1996 på ca. 44.000,- resulterer i en 

egenkapital på ca. 116.000,- kr. 

Regnskabet viser stigende kontingentindtægter, stigende udgifter til bladet og til telefonhold og faldende 

indtægter fra salg af disketter og særnumre. 

Fra forsamlingen blev der opfordret til at undersøge mulighederne for kontingentbetaling via PBS. 

Herefter blev årets regnskab enstemmigt godkendt. 

Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

Budget for 1998 

Næstformanden fremlagde i form af søjlediagrammer oversigt over budgetforslag for 1996. Der forudses 

stigende til medlemsmøder, idet det stadig hyppigere er nødvendigt at leje videofremviser, og til 

rejsegodgørelser til bestyrelsesmøderne, idet det påtænkes at afholde flere møder på Fyn i stedet for i 

København. 

Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent for 1998 på 100,- kr. 

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. 

Valg 

På ordinært valg til bestyrelsen var Lene Olsen, Flemming Maiborg og Arne Julin. Lene Olsen og Flemming 

Maiborg ønskede ikke at modtage genvalg, mens Arne Julin var villig til at eventuelt at modtage genvalg. 



Der skulle desuden foretages suppleringsvalg for Jens J. Jerichow, der ønskede at forlade bestyrelsen. 

Dette valg vil gælde for to år. 

Valghandlingen foregik ved indhentning af forslag til hver af de fire bestyrelsespladser for sig. 

Efter forslag fra forsamlingen blev Arne Julin genvalgt uden forslag om modkandidat. 

Til erstatning for Lene Olsen foreslog bestyrelsen Martin Bjarklev fra Taastrup. Martin Bjarklev blev valgt 

uden forslag om modkandidat. 

Til erstatning for Flemming Maiborg foreslog bestyrelsen Jørgen Rasmussen fra Svendborg. Jørgen 

Rasmussen blev valgt uden forslag om modkandidat. 

Til erstatning for Jens J. Jerichow havde bestyrelsen to forslag, Bent Sørensen fra Århus og Palle Plet fra 

Rødby. Forsamlingen valgte Bent Sørensen for to år. 

Suppleanter på valg var Svend-Erik Christiansen og Henning J. Madsen. Begge blev genvalgt. 

Revisorer på valg var Erik Helmer Nielsen og Torben Devantie. Begge blev genvalgt. 

Revisorsuppleant på valg var Jette Stoltenberg, som også blev genvalgt. 

Eventuelt 

Formanden lagde op til en debat om den manglende tilslutning til medlemsmøderne specielt i Jylland og på 

Fyn. 

Det gav anledning til flere korte meningstilkendegivelser. Det var forslag om tættere kontakt mellem 

medlemmer i mindre, lokale grupper og om flere arrangementer i samarbejde med de slægtshistoriske 

foreninger. 

Herefter kunne ordstyreren konstatere dagsordenen gennemført og takke for en rolig afvikling af 

generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen holdt arkivar Jonny Wøllekjær, Odense Stadsarkiv et særdeles levende og 

medrivende lysbilledforedrag om "Morderen fra Helvedshuset og andre henrettelser." 

Jens Verner Nielsen 

Hans Jørgen Marker 

Bent Pilgaard 

 


