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Velkomst 

Formanden Ole H. Jensen bød de over 70 fremmødte velkommen til den 15. generalforsamling og takkede 

afdøde Orla Damkjer for dennes store indsats især med indscanningsarbejdet i forbindelse med 

Postadressebogen. Forsamlingen mindedes afdøde med 1 minuts stilhed. 

Ole H. Jensen meddelte derefter at hvervet som referent var overdraget til Ekspeditionen, da sekretæren 

Ruben Højmark havde meldt afbud p.g.a. sygdom. 

1. Valg af ordstyrer 

Bestyrelsen foreslog Bent Pilgaard, Viborg som ordstyrer. Der var ikke andre forslag og Bent Pilgaard 

konstaterede derefter generalforsamlingen lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig i henhold til 

vedtægterne. 

2. Bestyrelsens beretning 

Da den skriftlige beretning har været trykt i Slægt & Data nr. 1 2003 ville formanden ikke læse den op, men 

ligesom tidligere formænd fremhæve nogle ting og supplere yderligere. Han fremhævede den meget store 

medlemsfremgang. Budgettet for 2003 var baseret på et medlemstal på 3500, men allerede på nuværende 

tidspunkt er dette overskredet. Denne store tilgang har naturligvis forbedret vores økonomi i forhold til det 

budgetterede 

I forbindelse med redaktør- og web-masterskiftet takkede formanden Svend-Erik Christiansen for det store 

arbejde han har lagt i at være web-master, og Hanne Rud for hendes store arbejde i redaktørjobbet. 
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Bestyrelsen ser stadig Slægt & Data som det vigtigste organ til at informere medlemmerne. Det mærker 

formanden gennem mange tilkendegivelser af at bladet er blevet bedre og bedre med årene. 

Næst efter Slægt & Data ser bestyrelsen DIS-Nyt som et vigtigt organ til information, det bliver udsendt til 

over 2000 medlemmer. 

Hjemmesiden er sammen med Slægt & Data og DIS-Nyt en væsentlig del af foreningens ansigt udadtil og 

har aktuelt ca. 6000 besøgende pr. uge. Tilføjelsen af Kirkebilleder har været en stor succes og krævet 

ekstra serverplads. Den store aktivitet på DIS-Forum har medført en uddelegering af opgaver blandt 

bestyrelsesmedlemmerne til aflastning af web-masteren, der så vil få tid til afholdelse af møde med nogle af 

de medlemmer, som er kommet med forslag til forbedringer. 

Om Statens Arkiver og Kildeindtastningsprojektet nævnte formanden at DDA sandsynligvis vil blive flyttet til 

Syddansk Universitet, hvor det for øvrigt oprindeligt har været. 

Med hensyn til medlemsmøderne nævnte formanden at målsætningen ikke er opfyldt og udtrykte håb om at 

flere medlemmer kunne tænke sig at stå for nogle møder. 

Til slut takkede formanden den øvrige bestyrelse for godt samarbejde. 

Bifaldet fra forsamlingen blev af ordstyreren fortolket således at beretningen blev taget til efterretning uden 

debat. 

3. Regnskab og budget for indeværende år. 

Kassereren, Werner Wittekind, kunne ikke som ved tidligere generalforsamlinger udlevere et underskrevet 

revideret regnskab. Inddragelse af extern revision medførte at der i stedet blev fremlagt 2 årsrapporter 

underskrevne af begge revisorer og revisionsfirmaet. 

Kassereren gennemgik derefter regnskab og budget med fremvisning af en transparent, og omtalte i den 

forbindelse de mange forkerte indbetalinger. 

Der var en forespørgsel om en bedre investering af formuen, men det forhindrer vedtægterne. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Der var indkommet 3 forslag : 

a. Forslag fra Knud Pindholt om frist for indsendelse af forslag. 

Ole H. Jensen gjorde opmærksom på at forslaget ville kræve en vedtægtsændring og foreslog forslaget 

afvist. 

Forslaget kunne imødekommes ved en ændring i bestyrelsens forretningsorden hvor der indsættes : ”I Slægt 

& Data nr. 4 annonceres at forslag til generalforsamlingen indsendes senest d. 1. februar”. 

Werner Wittekind anførte at dette forslag også løste de økonomiske problemer ved gennemførsel af 

forslaget. 



Da en ændring af bestyrelsens forretningsorden ikke skal godkendes af generalforsamlingen kan 

imødekommelsen ikke betragtes som et ændringsforslag. 

Da Knud Pindholt havde meddelt at han ikke kunne være tilstede stilledes forslaget om afvisningen til 

afstemning uden yderligere debat. 

Afstemningen foregik ved håndsoprækning og et massivt flertal vedtog at afvise forslaget. 

b. Forslag fra Jannie Kristensen om fuldmagt. 

Janni Kristensen meddelte at hun trak sit forslag tilbage. 

c. Forslag fra Otto C. Thygesen om kildeindtastningsprojektet. 

Ordstyreren gjorde indledningsvis opmærksom på at forslaget var et forslag om debat, hvorefter Ole Degn 

på formandens vegne besvarede de 6 spørgsmål i Otto Thygesens forslag. Otto Thygesen mente sig 

misforstået og gjorde opmærksom på at de uddybende punkter i forslaget var skrevet på opfordring fra 

bestyrelsen. 

Derefter udviklede det sig til en længerevarende debat. 

5. Budget og kontingentfastsættelse for 2004. 

Werner Wittekind fremlagde budgettet for 2004 der accepteredes uden kommentarer. Han opfordrede i den 

forbindelse til at udnytte den gode økonomiske situation. Man kan søge om tilskud til arrangementer eller 

indkøb af f.eks. hardware. 

Der stilledes fra salen forslag om at spare porto ved brug af elektronisk post, men fra anden side ytredes 

ønske om at bevare bladet, også af hensyn til medlemmer uden internetforbindelse. Der stilledes forslag til 

bestyrelsen om at foranstalte en medlemsanalyse. 

Kasseren foreslog til sidst kontingentet fastsat til 125 kr. som er det nuværende beløb. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen + suppleanter. 

Bestyrelsen: 

På valg var : 

Arne Julin, Skibby 

Boris Reimann, Odense 

Werner Wittekind, Holte 

Ole H. Jensen meddelte at Arne Julin ønskede en pause, og foreslog Hanne Rud som kandidat. 

Werner Wittekind, 

Boris Reimann 

Hanne Rud 

valgtes derefter med akklamation. 



Suppleanter: 

Ole H. Jensen meddelte at Arne Julin var villig til at kandidere og foreslog derudover K.E. Møller. 

Georg Agerby, der tidligere havde meddelt at han ikke ønskede genvalg meddelte nu, at han havde 

modtaget opfordringer og alligevel opstillede. Efter indlæg fra medlemmer i bestyrelsen trak han sit 

kandidatur tilbage og Arne Julin og K.E. Møller valgtes med akklamation. 

7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant. 

Werner Wittekind foreslog at man fortsatte med ekstern revision udover de valgte. 

Som revisorer genvalgtes Svend_Erik Christiansen og Jan Gisselson 

Som revisorsuppleant genvalgtes Mads Andersen. 

8. Eventuelt. 

Der blev fra salen stillet forslag om at etablere mulighed for at indkøbe/udleje mikrokortlæsere, samt at 

opfordre Statens Arkiver til at fortsætte med scanning, men i en bedre opløsning. Hanne Rud tilkendegav at 

bestyrelsen generelt vil tage imod alle forslag og arbejde videre med dem. 

9. Afslutning. 

Ordstyreren takkede for deltagelse i læsekredsen i forbindelse med sin afgivelse af denne til Ekspeditionen. 

Han opfordrede til en bedre tone i kommunikationen end den i dag viste. Ole H. Jensen var i sine afsluttende 

bemærkninger lidt ked af den aggressive form generalforsamlingen havde haft og omtalte vanskeligheden 

ved at tackle problemerne i en så stor forening. 

Til slut takkede han ved gaveoverrækkelse de afgående bestyrelsesmedlemmer Arne Julin og Georg Agerby 

samt Bent Pilgaard for sin varetagelse af læsekredsen. 

Efter generalforsamlingen skulle Ted Rosvall have holdt et foredrag om kronede hoveder ”Ted roar kungligt”. 

På grund af det fremskredne tidspunkt valgte Ted Rosvall at aflyse foredraget og i stedet gav han en kort 

men overordentlig interessant beskrivelse af slægtsforskningen i Sverige. Ted Rosvall ville gerne holde 

foredraget ved en anden lejlighed. 

 


