
Referat 1999 
Den 11. ordinære generalforsamling blev holdt på en af årets 
første solskinsdage på Risskov Bibliotek ved Århus. 
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Generalforsamlingen var som foreskrevet indkaldt ved opslag af dagsorden i „Slægt & Data“s marts-udgave. 

Her havde bestyrelsens beretning og foreningens regnskab for 1998 også været aftrykt. 

Inden generalforsamlingen bød formanden, Svend-Erik Christiansen velkommen til de knap 40 fremmødte 

medlemmer. Formanden bragte en hilsen fra Hanne Rud, der var forhindret i at deltage pga. en 

udlandsrejse, og fra Erik Kann, der 

var blevet forhindret pga. sygdom. Efter bestyrelsens forslag blev Knud Spangsø, Randers valgt til ordstyrer 

uden modkandidat. Han kunne konstatere 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 jo var trykt i „Slægt & Data“. Derfor ville 

dagens formandsbemærkninger kun blive uddybning af enkelte emner og omtale af hændelser siden 

årsskiftet. Det var en fornøjelse at skulle aflægge beretning, når det går så godt for foreningen både med 

hensyn til medlemstilgang og til økonomien. Udviklingen i medlemstal fra 1989, hvor der var 268 

medlemmer, til 1998 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. 98 er 1792. På tilsvarende måde fremvistes nøgletal for udviklingen i foreningens 

økonomi over den samme årrække. KIP-projektet udvikler sig også over al forventning og netop nu er de 

første 2 mill. personer indtastet. Det betyder at ca. 40% af folketællingerne i 1787 og i 1801 nu er registreret. 

Udviklingen af et Windowsbaseret indtastningsprogram vil trække længere ud end forudset og kan måske 

først være klar ved årsskiftet. 

Det nordiske samarbejde har medført en del kontakter i 1998, men ingen fysiske. Vi er indstillet på at undgå 

tidskrævende og bekostelige rejser til møder, der alligevel mest er til gensidig orientering. Bladudvekslingen 

med de nordiske søsterforeninger er på plads, men der har dog også i år været enkelte problemer. 

Særnummer 98 sælger stadig godt både blandt medlemmerne og uden for medlemskredsen. I 1998 
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indbragte salget af hæftet 18.000,- kr. hvilket bevirker, at trykudgifterne nu er godt på vej til at blive dækket 

gennem løssalget. 

Vores forening har været omtalt i en artikel i Ældresagens blad. Det medførte mange henvendelser til 

formanden om hjælp til såvel slægtsforskning som til afhjælpning af edbproblemer. 

Internettet ser ud til radikalt at ville ændre mulighederne for slægtsforskningen. Allerede nu har op mod 

halvdelen af foreningens medlemmer oplyst deres email-adresse. Det medfører en stigende korrespondance 

over nettet og muliggør udsendelse af det lille nyhedsbrev, DisNyt. De mange medlemmer bevirker øget 

administration og tidsforbrug for bestyrelsen. Det kunne være nyttigt med yderligere supplerende hjælp fra 

medlemmerne, ligesom det nok må forudses, at vi efterhånden må betale os fra en del af det arbejde, der 

hidtil har været udført af bestyrelsesmedlemmerne. F.eks. har mødevirksomheden i Københavnsområdet 

ligget underdrejet i en periode pga. manglende tid til at arrangere møderne. Det kunne være en løsning at 

etablere lokale „mødegrupper“ til at varetage afholdelse af medlemsmøder. 

„Slægt & Data“ har i stigende grad været præget af medlemmernes aktiviteter, idet stadigt flere artikler bliver 

fremsendt uopfordret fra medlemmerne. Men det kunne være rart med flere tilbagemeldinger fra 

medlemmerne om ønsker til og behov for informationer i bladet. 

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

år. Herefter overgav han beretningen til generalforsamlingen. 

Formandens kommentering af bestyrelsens skriftlige beretning gav kun anledning til ganske få spørgsmål og 

kommentarer. De drejede sig om placeringen af girokortet i bladet og om bladudvekslingen og 

læsekredsene. Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 

Regnskab for 1998 

Inden Werner Wittekind gennemgik og kommenterede det omdelte regnskab post for post vha. 

overheadtransparenter, takkede han både revisorer og forhenværende kasserer for hjælp med opsætningen, 

idet der havde været enkelte fejl i den opsætning, der var trykt i „Slægt & Data“. 

Regnskabet viste en stabil økonomi med et overskud på driften på ca. 21.500,- kr. og resulterede i en 

egenkapital ved årets udgang på ca. 178.600,- kr. Regnskabet er præget af Særnummer 98, som har givet 

både ekstraordinære 

udgifter til trykning og ekstraordinære indtægter fra salget. I øvrigt bærer regnskabet præg af stabilitet i 

forhold til foregående år med stigende kontingentindtægter som væsentligste ændring. Der har desuden 

været enkelte  engangsanskaffelser af hjælpemidler og hardware. Herefter bad ordstyreren om kommentarer 

til regnskabet. 

Der var kun enkelte spørgsmål til regnskabet. Werner Wittekind besvarede uddybende og oplæste 

revisorernes protokollat om momsregistrering og om anføring af indkøbte aktiver. Han redegjorde for 

vanskelighederne med at få entydige svar på spørgsmålet om foreningens forhold til momsmyndighederne. 

Jens Jerichow foreslog, at bestyrelsen traf beslutning om salg eller kassation af forældet hardware. Bent 

Pilgaard spurgte til mulighederne for at danne et  momsregistreret udgiverselskab, hvilket gav anledning til 

en del menings- og erfaringsudveksling. 

Herefter blev årets regnskab enstemmigt godkendt. 

Indkomne forslag 



Der var heller ikke i år indkommet forslag til behandling. 

Budget for 1999 og 2000 

Werner Wittekind gennemgik og kommenterede de enkelte konti i bestyrelsens omdelte forslag til det 

reviderede budget for 1999, der viser forventning om balance på driften med en øget medlemstilgang og 

øgede udgifter til porto, trykning og indkøb af inventar. 

Herefter gennemgik og kommenterede Werner Wittekind de enkelte konti i bestyrelsens forslag til budget for 

2000, der viser forventning om jævn stigning i alle udgifter i forbindelse med et medlemstal stigende til 2000. 

Budgetforslaget balancerede med et underskud på ca. 33.000,- kr. som bestyrelsen foreslår taget af 

beholdningen for fortsat at kunne fastholde et uændret kontingent på 100,- kr. 

Werner Wittekind fremlagde herefter sit eget forslag til et budget for år 2000. Det forudsatte øgede udgifter til 

betalt arbejde til aflastning af bestyrelsen og ville balancere med en kontingentforhøjelse til 115,- kr. Fra 

forsamlingen var der flere indlæg til støtte for Werner Wittekinds budgetforslag og efter en afstemningen blev 

kontingentet for år 2000 fastsat til 125,- kr. Herefter blev budgettet vedtaget. 

Valg 

På ordinært valg til bestyrelsen var Ole Jensen, Ole Degn og Svend-Erik Christiansen. Ole Jensen ønskede 

ikke at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslog den nuværende suppleant Janne Wibroe, Århus til den ledige 

plads efter Ole Jensen. Herefter blev Janne Wibroe, Ole Degn og Svend-Erik Christiansen valgt uden at der 

blev stillet forslag om yderligere kandidater. 

Som suppleanter foreslog bestyrelsen genvalg af Henning J. Madsen som 1.suppleant og nyvalg af Ole 

Jensen, Nordborg til den ledige plads efter Janne Wibroe. Der indkom ikke andre forslag og bestyrelsens 

kandidater var herefter valgt. 

Revisorer på valg var Helge Kartman og Torben Devantie . Bestyrelsen foreslog genvalg af Helge Kartman 

og valg af Jens Jerichow til erstatning for Torben Devantie, der ikke ønskede at tage imod genvalg. Der 

indkom ikke andre forslag 

og bestyrelsens kandidater var herefter valgt. 

Fra forsamlingen blev der stillet forslag om valg af Jan Gisselsson, Lystrup som revisorsuppleant. Han blev 

valgt uden modkandidat. 

Eventuelt 

Knud Aagaard foreslog, at foreningen får eget domæne til hjemmesiderne med et mere sigende 

domænenavn. 

Peer Holm foreslog afholdelse af flere medlemsmøder - f.eks. om etablering af hjemmesider. 

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

generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen holdt arkivleder Henning Bender, Aalborg Stadsarkiv et særdeles nyttigt og meget 

interessant foredrag om både nuværende og kommende databaser med arkivets informationer. Deltagerne 

fik udleveret et omfattende skriftligt materiale, som bl.a. kan lette brugen af den meget værdifulde online-

adgang til Det danske Udvandrerarkiv. 

Jens Verner Nielsen 


