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Generalforsamlingen var indkaldt ved opslag af dagsorden i Slægt & Data"s marts-udgave, hvori også 

bestyrelsens beretning og foreningens regnskab for 1999 var aftrykt. Inden generalforsamlingen fortalte 

Werner Wittekind kort om sognegården og herefter bød formanden, Svend-Erik Christiansen velkommen til 

de knap 20 fremmødte medlemmer og præsenterede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

Valg af ordstyrer 

Georg Agerby, Brøndby blev valgt til ordstyrer uden modkandidat. 

Ordstyreren konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig i henhold til 

vedtægterne. Der var ikke fra forsamlingen kommentarer til dagsordenen. 

Bestyrelsens beretning 

Formanden indledte med at fastslå, at bestyrelsens beretning har været aftrykt i "Slægt & Data". Derfor ville 

dagens formandsbemærkninger blive en uddybning af enkelte emner og en redegørelse for hændelser siden 

årsskiftet. 

Udviklingen i medlemstal fra 199, hvor der var 268 medlemmer, til 1999 blev tydeliggjort med oversigter på 

overhead-transparenter. Det blev understreget, at det er vanskeligt at fastlægge et absolut nøjagtigt 

medlemstal ved et årsskifte, men det mest nøjagtige tal pr. 31 DEC 99 er 2036. Medlemstallet er specielt 

vanskeligt at bestemme i perioden hvor kontingentindbetalingerne indgår, idet der forekommer både 

forglemmelser og reelle udmeldelser. Helt aktuelt har 329 medlemmer endnu ikke fornyet deres 

medlemskab, men da der i årets første måneder også er kommet helt nye medlemmer til er det mest 

korrekte medlemstal lige nu 1990. 

Aktiviteterne omkring hjemmesiden udvikler sig til stadighed. De seneste 2 år har der været ca. 70.000 

besøg på siderne og Opslagsordningen udbygges løbende. Mere end halvdelen af foreningens medlemmer 

kan nu kontaktes via ernail. Økonomien udvikler sig fortsat tilfredsstillende og de mange penge i kassen skal 
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bruges til at sætte nye ting i gang bl.a. via den oprettede støttepulje. Arrangering af medlemsmøderne 

kræver megen tid og det er derfor vigtigt at inddrage medlemmer uden for bestyrelsen ved planlægning og 

afholdelse. 

I den nærmeste fremtid er der planer om et særnummer om slægtsprogrammer og desuden arbejdes der 

med en CD med foreningens disketteudgivelser. 

Årbogen "Hvem Forsker Hvad'". som DIS-Danmark som medudgiver har en tredjedel af det økonomiske 

ansvar for, blev i 1999 udsendt med et budgetteret underskud for at give de kollektivt abonnerende 

foreninger mulighed for at tilpasse deres kontingentbetaling den nye og noget højere produktionspris fra 

Odense Universitetsforlag. 

KIP-projektet udvikler sig fortsat med stor hast og indtastninger af folketællinger nærmest vælter ind. Der er 

ca. 400 frivillige indtastere pa' projektet, der efterhånden vil give nogle fantastiske søgemuligheder. Det har 

vist sig lidt problematisk at få det nødvendige samarbejde mellem de involverede parter til at fungere. Det er 

svært når deltagerne i et projekt har så forskellig baggrund som en statsinstitution, private foreninger og de 

frivillige enkeltpersoner har. Men i slutningen af april afholdes et møde hos Dansk Data Arkiv med henblik på 

at få den overordnede styregruppe til at fungere i<{en. Der har ikke været møde i gruppen siden 1997. 

Formanden sluttede sit indlæg med en tak til medlemmerne og til bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne 

år. hvorefter han overgav beretningen til generalforsamlingen. 

Formandens kommentering af bestyrelsens skriftlige beretning gav forsamlingen anledning til et enkelt 

spørgsmål om webadresserne i DisNyt og til kommentarer om bestyrelsens manglende stillingtagen til den 

svenske DisByt-ordning og om DDA's CD med folketællinger. Georg Agerby opfordrede bestyrelsen til 

forestå etablering af en ordning til udveksling af slægtsoplysninger i lighed med DisByt og til at påtale 

kvaliteten af af CD'erne med folketællinger. 

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 

Regnskab for 1999 

Inden Werner Wittekind kort kommenterede det omdelte regnskab vha. overhead-transparenter, fortalte han 

om de problemer med regnskabsprogrammet og med online bankforretninger, der havde gjort bl.a. 

medlemsregistreringen besværlig. Regnskabet viser en sund økonomi med et overskud på driften på ca. 

20.000,- kr. og resulterer i en egenkapital ved årets udgang pi~ ca. 178.700,- kr. 

Kassererens gennemgang af regnskabet gav forsamlingen anledning til uddybende spørgsmål om 

hensættelser og om mulighederne for at betale over PBS. Werner Wittekind forklarede at hensættelserne var 

til udgivelse af et kommende særnummer og at tilslutningen til PBS formodentlig ville blive både, besværligt 

og kostbar. Kassereren gennemgik herefter revisorpåtegningen og forklarede at der i regnskabsprogrammet 

havde været fejl, der både kunne skyldes program- og betjeningsfejl. Programmet vil nu blive gennemgået af 

det firma, der har solgt det med henblik på fremover at sikre at bogføring i underkonti ikke igen kan går tabt. 

Ligeledes oplyste han, at der bliver indhentet tilbud på professionel revision af foreningens regnskab. 

Der var fra forsamlingen ingen bemærkninger til revisorpåtegningen. Herefter blev årets regnskab 

enstemmigt godkendt. 

Indkomne forslag 



Der var ikke indkommet forslag til behandling, 

Budget for 2000 og 2001 

Werner Wittekind kommenterede kort bestyrelsens omdelte forslag til det reviderede budget for 2000, der 

viser forventning om balance med øget medlemstilgang og øgede udgifter til medlemsmøder, porto, trykning 

og indkøb af inventar. Herefter gennemgik og kommenterede Werner Wittekind de enkelte konti i 

bestyrelsens forslag til budget for 2001 der viser forventning om svag stigning i alle udgifter i forbindelse med 

et medlemstal stigende til 2200. De fremlagte budgetforslag gav ikke anledning til forslag om ændring af det 

nuværende kontingent på 125.- kr. 

Herefter blev budgettet vedtaget. 

Valg 

På ordinært valg til bestyrelsen var Jørgen Rasmussen. Arne Julin og Werner Wittekind. Jørgen Rasmussen 

ønskede ikke at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslog Boris Reimann, Odense til den ledige plads efter 

Jørgen Rasmussen. Herefter blev Boris Reimann. Arne Julin og Werner Wittekind valgt uden forslag om 

yderligere kandidater. 

Janne Wibroe ønskede at udtræde efter et år i bestyrelsen. Fra forsamlingen blev Ruben Højmark. Sorø 

foreslået. Herefter blev Ruben Højmark valgt for en periode af to år. Som suppleanter blev foreslået genvalg 

af Ole Jensen, Nordborg som 1.suppleant og nyvalg af Georg Agerby. Brøndby til den ledige plads efter 

Henning J. Madsen. Der indkom ikke andre forslag og Ole Jensen og Georg Agerby var herefter valgt. 

Revisorer på valg var Helge Kartman og Jens J. Jerichow, der begge ønskede at afgå som revisorer. Der var 

forslag om valg af Jørgen Rasmussen, Svendborg og Jan Gisselsson, Lystrup. Der indkom ikke andre 

forslag og Jørgen Rasmussen og Jan Gisselsson var herefter valgt. 

Fra forsamlingen blev der stillet forslag om valg af Mads Andersen, Århus som revisorsuppleant og han blev 

valgt uden modkandidat. 

I forbindelse med valget af revisorer blev det pålagt bestyrelsen at undersøge mulighederne for at købe sig 

til professionel revision. 

Eventuelt 

I forbindelse med et spørgsmål om det fornuftige i at lave et særnummer om slægtsprogrammer med 

uundgåelig kort anvendelsestid foreslog Georg Agerby i stedet at lade særnummeret omhandle stednavnes 

tilhørsforhold. 

Herefter kunne ordstyreren konstatere dagsordenen gennemført og takke de fremmødte for afviklingen af 

generalforsamlingen.   

Jens Verner Nielsen 

Georg Agerby 

Svend-Erik Christiansen 

 


