
Referat 2006 
Generalforsamlingen blev holdt den 22. april på Frilandsmuseet i 
Lyngby. 

INDHOLD 

• 1. Valg af dirigent 

• 2. Bestyrelsens beretning 

• 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse og fremlægger budget for 2006. 

• 4. Behandling af indkomne forslag. 

• 5. Fremlæggelse af budget for 2007, herunder fastsættelse af kontingentet for 2007. 

• 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen + suppleanter. 

• 7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant. 

• 8. Eventuelt 

1. Valg af dirigent 

Knud Spangsøe blev foreslået og valgt. 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning og supplerede den trykte beretning med tre punkter: 

▪ Et medlem har desværre måttet idømmes karantæne fra DIS-Forum 

▪ DISTræf vil i løbet af kort tid være søgbart på Internettet 

▪ Fremtiden vil formentlig bringe et øget samarbejde med de lokale slægtshistoriske foreninger. 

Der var hverken spørgsmål eller kommentarer. 

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse og fremlægger budget 
for 2006. 

 Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt. 

Budgettet for 2006 år blev fremlagt og godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer. 

Bestyrelsen begrundede og motiverede sine forslag om vedtægtsændringer. Generalforsamlingen stemte for 

ændringerne, dog med følgende præciseringer: 

§ 2 "Informationsteknologi" skal konsekvent ændres til "IT" 
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§ 5 kommer til at lyde "Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse og bestyrelsen 

orienterer om det løbende budget." 

§ 10. Det blev besluttet, at det ligger inden for bestyrelsens kompetence at afgøre, om der skal vælges en 

statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. 

5. Fremlæggelse af budget for 2007, herunder fastsættelse af kontingentet for 2007. 

Det blev indledningsvist afklaret, at kolonneoverskrifterne skal ændres således: "Budget 2005" skal være 

"Budget 2006" og "Budget 2006" skal være "Budget 2007". En rettet oversigt vil være at finde i næste 

nummer af Slægt og Data. 

Budgettet for 2007 blev motiveret og begrundet og herefter vedtaget, herunder en forhøjelse af kontingentet 

til 200,00 kr. årligt mod bestyrelsens forslag om 190,00 kr. årligt. I løbet af det kommende år vil der blive 

taget stilling til familiekontingent. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen + suppleanter. 

Werner Wittekind blev genvalgt. 

Opstillede kandidater til de ledige poster var: Leif Sepstrup, Merethe Nielsen og Steen Matthiesen. De tre 

kandidater præsenterede sig kort, hvorefter skriftlig afstemning fandt sted. Resultatet af afstemningen: 

56 stemmer til Leif Sepstrup 

22 stemmer til Merethe Nielsen 

6 stemmer til Steen Matthiesen 

7 stemmer var ugyldige 

2 stemmer var blanke. 

Suppleanterne Jens V. Olsen og Ruben Højmark blev begge genvalgt in absentia. 

7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant. 

Revisor: 

Til revisorer blev valgt: Svend Erik Christiansen og Ole H. Jensen. 

Revisorsuppleant: Knud Spangsøe. 

8. Eventuelt 

Der var følgende kommentarer under punktet: 

Bladet Slægt & Data blev rost 

Der blev opfordret til, at deltagerne i generalforsamlingen næste år selv laver et navneskilt, som de tager på. 

Formanden afsluttede med at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i bestyrelsen. 

referent: Hanne Stegemüller 

 


