
Referat 1994 
Generalforsamlingen fandt sted den 9. april 1994 på N. Zahles 
Seminarieskole i København. Der var mødt 50 medlemmer ud af 
903 mulige. 
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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 1993 var aftrykt.Inden generalforsamlingen bød 

formanden, Svend-Erik Christiansen velkommen til de ca. 50 fremmødte medlemmer. Han redegjorde for 

dagens planlagte forløb og præsenterede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Der var ikke fra 

forsamlingen kommentarer til dagsordenen. 

Valg af ordstyrer 

Efter bestyrelsens forslag blev Robert Oest-Larsen, Charlottenlund valgt til ordstyrer. Ordstyreren 

konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 

Bestyrelsens beretning 

Formandens fremlæggelse af bestyrelsens beretning fulgte nøje den i "Slægt & Data" offentliggjorte. Derfor 

skal følgende referat betragtes som hovedtræk fra og supplerende oplysninger til den skriftlige beretning. 

Udviklingen i foreningens medlemstal har været som følger: 

pr. 31 DEC 1992 737 medlemmer 

pr. 31 DEC 1993 903 medlemmer 

pr. 8 APR 1994 1.024 medlemmer 

"Slægt & Data" udkom i 1993 med de planlagte fire numre suppleret med KildeOversigten som sommerens 

særnummer. Bladet har nu normalt 40 sider. Et nyt logo er under udarbejdelse, og andre ændringer i bladets 

udstyr og opsætning er under overvejelse. 

Af årets atten medlemsmøder blev de fjorten afholdt på Sjælland og de fire i Jylland. 
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Kildeindtastningprojektet er nu så vidt, at SAKIgruppens vejledning er udsendt, og indtastningerne er godt i 

gang. Der er for indeværende afleveret ca. 120 indtastninger på Dansk Data Arkiv i Odense. KildeOversigten 

indeholdt de ca. 2900 registreringer, der på udsendelsestidspunktet var kendskab til. Disketteudgaven, der 

løbende opdateres, indeholder nu oplysning om ca. 3900 registreringer, hvoraf de ca. 1000 er edb-

registreringer. 

ForskerDisketten rummer som følge af udsendelse af KildeOversigten ikke længere oplysninger om 

indtastede kilder, men indeholder nu medlemslisten med fradrag af de medlemmer, der ikke har ønsket at 

være med på ForskerDisketten. Når de købte disketter ikke kopieres videre, skulle der ikke være problemer 

med registerlovgivningen. 

Foreningen yder fortsat støtte til de to bulletin board systemer, FROG-BBS og HIT-BBS. Det skønnes, at ca. 

10% af vore medlemmer har modem. Bestyrelsen har i år anskaffet modemer, så der kan udveksles 

oplysninger bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes ad denne vej. 

Foreningen har siden 1991 forestået udsendelse af en disketteudgave af "Hvem Forsker Hvad", men er nu 

gået i et tættere samarbejde med de to udgiverforeninger og er blevet medudgiver af årbogen. Elsebeth 

Paikin er indtrådt som medredaktør af bogen. 

Nye medlemmer har i år ud over velkomstpakken modtaget et ekstra nummer af "Slægt & Data", såfremt 

indmeldelsen fandt sted i årets sidste kvartal, idet medlemskabet da anses for gældende for det kommende 

år. I 1993 har det drejet sig om ca. 50 af de nye medlemmer. 

Læsekredsen fungerer nu med fire separate kredse. Hvert læsekredsmedlem har bladet i 10 dage og eneste 

udgift er portoen til den næste på listen. Vi udveksler medlemsblade med en stadig større kreds af 

udenlandske søsterforeninger. 

Det nordiske samarbejde, som nu ikke blot omfatter vore søsterforeninger, men en større kreds af 

slægtsforskerforeninger udmøntes nu i et Nordisk Seminar i dagene 31 MAJ til 2 JUN 1996 på 

Schäfergården i forbindelse med "Kulturby 96". Seminarets emne bliver emigration. Det forventes at næste 

Nordisk Seminar bliver i 1999 i Stockholm. 

På regnskabssiden er der sket de forandringer i 1993, at foreningen er blevet momsregistreret pr. 1 MAJ. 

Senere så kassereren sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen pga. af øget arbejdsbyrde. Bestyrelsen 

supplerede sig derefter med Jens Jerichow, som overtog regnskabsførelsen pr. 1 OKT. 

Formandens fremlæggelse af bestyrelsens beretning gav anledning til en del spørgsmål og kommentarer fra 

forsamlingen. 

Bl.a. blev det fremført 

▪ at når foreningens regnskabsår følger kalenderåret, kan det ikke tillades at forære et nye medlemmer er 

ekstra blad i årets sidste kvartal. 

▪ at der gerne måtte gøres en yderligere indsats for en øget spredning af foreningens pjecer på arkiver og 

biblioteker. 

▪ at oplysningspjecen kunne udformes som en afrivningsblok. 



▪ at KildeOversigten er et dårligt dækkende navn for særnumme- rets faktiske indhold. 

▪ at foreningen burde søge et samarbejde med arkiverne om at få kirkebogsregistre med i 

KildeOversigten. 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt. 

Regnskab for 1992 

Kassereren gennemgik regnskabet med grundige kommentarer og forklaringer til de enkelte poster og 

redegørelser for de ændringer i regnskabsopstillingen, momspligt og kassererskift havde medført. 

Regnskabet resulterer efter et underskud for året 1993 på ca. 2.400,- i en egenkapital på ca. 10.000,- kr. 

Fremlæggelsen af regnskabet affødte fra forsamlingen kun ganske få kommentarer om momsrefusion og 

periodeafgrænsninger for beholdninger. 

Efter at ordstyreren havde konstateret det fremlagte i overensstemmelse med det regnskab, der er trykt i 

"Slægt & Data", blev årets regnskab godkendt. 

Budget for 1994 

Formanden fremlagde til orientering budgetforslag for 1995 med kommentarer til de enkelte poster og med 

stadig understregning af de usikre forhold, budgetforslaget har som forudsætninger. 

Gennemgangen fremkaldte bl.a. de kommentarer fra forsamlingen 

▪ at bestyrelsesmedlemmer burde have telefonudgifter godtgjort. 

▪ at der ikke var grund til et flerfarvet, dyrere blad. 

▪ at der kunne bruges flere midler til PR-virksomhed. 

Kontingentforhøjelse fra 80,- til 100,- kr. for 1995 blev vedtaget efter afstemning med alle stemmer mod én. 

Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

Valg 

På valg til bestyrelsen var Elsebeth Paikin, Arne Julin og Villy Danielsen. Problemet omkring Jens Jerichows 

status i bestyrelsen blev af ordstyreren afgjort derved, at der var valg til fire bestyrelsesposter, men den ene 

kun for to år. 

Arne Julin og Villy Danielsen havde givet udtryk for, at de var villige til at modtage genvalg, mens Elsebeth 

Paikin havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. Elsebeth Paikin havde på opfordring fundet en mulig afløser, 

Lene Olsen, der præsenterede sig for forsamlingen. 

Efter en del debat om det betimelige i, at det på dagsordenen er anført, hvem der er villige til at modtage 

genvalg, at afgående medlemmer selv finder afløsere, at et afgående medlem ikke er til stede ved valget, at 

der ikke er modkandidater til de foreslåede og efter forslag om andre kandidater og tilbagetrækken af 

forslagene igen afgjorde ordstyreren, at der nu er valg til fire poster mellem fire kandidater. 



Arne Julin, Villy Danielsen, Lene Olsen og Jens Jerichow blev herefter valgt uden afstemning. Jens 

Jerichows valg gælder for to år, de øvriges for tre. 

Revisorer på valg var Ole Jensen og Torben Devantie. Begge blev genvalgt. 

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

Eventuelt 

▪ Bestyrelsen blev opfordret til at revidere vedtægterne og herunder bl.a. vedføje, at der skal være valg af 

suppleanter til bestyrelsesposterne. 

▪ Bestyrelsen blev opfordret til at afholde seminarer med præsentation af forskellige 

slægtsforskerprogrammer. 

▪ En tak til Elsebeth Paikin for den meget store arbejdsindsats, hun har ydet vor forening, udløste 

forsamlingens spontane bifald. 

Generalforsamlingen sluttede 15:45, hvor ordstyreren kunne konstatere dagsordenen for udtømt. 

Efter generalforsamlingen var Robert Oest-Larsen en kompetent og humørfyldt auktionarius ved den 

afholdte auktion over bøger, programmer og en enkelt mikro-fiche. 

Jens Verner Nielsen 

Robert Oest-Larsen 

Svend-Erik Christiansen 

 


