
Referat af generalforsamling i Danske Slægtsforskere Helsingør den
27. september ?OZL kl. 19.OO - 2O.OO, Seniorcenteret, Helsingør

Ad. 1. Godkendelse af generalforsamlingens afholdelse - udsat 1/z år pga.
corona
Formanden Jan Niemann hilste de 27 fremmØdte stemmeberettigede medlemmer
velkommen til generalforsamlingen.
Jan orienterede om, at der i dagsorden til generalforsamlingen var sket fejl, idet
punktet vedr. ændring af vedtægterne desværre ikke var kommet med. lan
foreslog, at punkte 5 aendredes til punkt 5A, og at et nyt punkt 58, Ændring af
vedtægter, blev tilføjet dagsorden. Bilag vedr. ændring af vedtægterne var
udsendt sammen med dagsorden den 4.9.2027.
Desuden bad Jan generalforsamlingen godkende, at generalforsamlingen afholdes
med et Yzårs forsinkelse pga. corona-restriktionerne.
Det blev påpeget, at årstallet i dagsorden for generalforsamlingen var forkert. Der
burde have stået 2O2L.
Der var ingen indsigelser, og deltagerne godkendte enstemmigt
generalforsamlingens afholdelse med de anførte ændringer.

Ad. 2. Valg af dirigent og referent
Merete Larsen blev valgt til dirigent
Hanne Hoff-Jessen blev valgt til referent
Dirigenten takkede for valget.

Ad, 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med dagsorden, og Jan redegjorde
kort om indholdet. Jan orienterede om, at efterårets møder fØrst startede denne
dag, da bestyrelsen havde være nØdt til at aflyse tirsdagsmødet 74.9.2021. Jan
undskyldte problemet med manglende netadgang på mødet. Det blev fremført, at
der også tidligere i årenes løb havde været problemer med adgang til netværket.
Bestyrelsen vil kontakte servicecenteret for at få løst problemerne med
manglende fungerende netadgang. Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Ad. 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Det reviderede regnskab for 2020 blev delt ud til alle deltagerne på
generalforsamlingen, og kassereren Finn Christiansen gennemgik driftsregnskabet
og status.
Det blev stillet spørgsmål om, hvorfor indtægt fra tirsdagsmøder var halvt så stort
som tidligere, og der blev svaret, at det skyldtes, at alle aktiviteter var aflyst
pga. corona i efteråret2O2O, og at der derfor ikke var indbetalt for kaffe og
morgenbrød. Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab.

Ad. 5A. Kassereren fremlægger budget og kontingent for det kommende år.
Finn kunne ikke få tilgang til budgettet på computeren pga. manglende wifi, men
Finn orienterede om, at det er ca. de samme indtægter, som i 2020. Da der ikke



havde været aktiviteter i lang tid, var der et større beløb indestående på banken
til kommende aktiviteter. Budgettet for 2021 skal sendes ud sammen med
referatet fra generalforsamli ngen.
Bestyrelsen foreslog, at med lemskonti ngent fastholdes som nuværende :

Enkeltmedlemskab kr. 100.00 og familiemedlemskab kr. 125,00.
Desuden vil kaffe og morgenbrØd være gratis ved efterårets tirsdagsmøder pga.

corona-aflysningerne det seneste 71/z år.
Finn opfordrede alle til også at være medlem i hovedforeningen.
Generalforsamlingen godkendte et budget, der ligner det for 2420.

Godkendelse af vedtægtsændringer
Jan orienterede om baggrunden for forslag til vedtægtsændringer. Der var forslag
om 2 vedtaegtsændringer, som var markeret med rØdt i det udsendte forslag.
§ 3 handlede om mulighed for at udnævne aeresmedlemmer. Tidligere formand
Anne Grethe Kolstrup er tidligere udnævnt til æresmedlem, og nu ønsker
bestyrelsen af udnævne Gerner Johannesen til æresmedlem.
§ 4 handlede om, at eendre bestyrelsens størrelse til 5 medlemmer og 2
suppleanter.
Genera lforsam I i ngen god kendte de foreslåede ænd ringer i vedtægterne.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år - Jan U. Niemann blev genvalgt
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år - Gert Jensen blev genvalgt
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år - Inge Brønserud blev genvalgt

Valg af suppleanter
Valg af suppleant for 1 år - Per Boegh blev valgt
Valg af suppleant for 1 år - Grethe Leerbech blev valgt

Valg af revisor og suppleant
Valg af revisor for 1 år - Bent Jeppesen blev genvalgt
Valg af revisorsuppleant for 1 år - Hanne Andersen blev genvalgt

Indkomne forslag
Evt. forslag skulle have været formanden i hænde senest mandag den 13.
september 2021. Der var ingen indkomne forslag

Eventuelt
Jan orienterede om, at han er meget ophængt i dette efterår. Jan orienterede om,
at bestyrelsen havde valgt at udse Gerner Johannesen som æresmedleffi, 09
diplomet, som Gerner vil få, blev fremvist.

Finn orienterede om online foredrag i hovedforeningen. De er kun for medlemmer
af hovedforeningen, og alle opfordres til at være medlem af hovedforeningen.

Jan orienterede om forårets aktiviteter. Anders Lindberg fra DIS-Syd Sverige
kommer i januar og fortæller om de mindre kendte søgemuligheder i Sverige. Per
Andersen kommer i februar og fortaeller om aner i krig. Der blev spurgt, om
foreningen stadigvæk har abonnement på Arkiv digital, og det har foreningen
ikke.

Bent Jeppesen orienterede om slægtsforskercafeen på Espergærde bibliotek og
efterlyste hjaelpere. Sidst var de kun 2 hjaelpere, og der skal helst være 5

hjælpere. Hvis der ikke kommer flere hjælpere, kan slægtsforskercafeen ikke
fortsætte. Fordelen med slægtsforskercafeen er mulig rekruttering af nye
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medlemmer, at vise en aktiv forening udadtil samt presseomtale. Der var flere
som tilkendegav, at de ville stille op som hjeelpere.

Eent orienterede også om, at kurset i gotisk skrift var aflyst pga. for få tilmeldte,
men at der var 10 tilmeldte til nybegynderkurset i november.

Generalforsamlingen diskuterede pladsproblemerne i Seniorcenteret, hvis vi bliver
mange på tirsdagsmøderne, og at der både er mulighed for at værg'på 

-
Kulturcenter Syd og det nye Kulturcenter Nordvest. Det sidste kan tidligst blive
aktuelt til næste efterår.

Der fremkom ønske om aftenmøder modsvarende tirsdagsmøderne, og der blev
orienteret om, at dette var forsøgt tidligere, men at meget få havde dåltaget da.

Efter generalforsamlingen var der foredrag om Kong Peder ved Tove Lund og Tom
Sinding.

Helsingør den 28.09,2021

Formand Jan U. Niemann

' / /'
Relerent Hanne Hoff-Jessen
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