Referat af generalforsamling i Danske Slægtsforskere, 19. juni 2021, Roskilde.

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Dirigent:
Palle Øvlisen.
Stemmetællere: Yvonne Christiansen og Birgit Vinholt Hansen.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gav herefter ordet til
formanden.
2. Bestyrelsen aflagde beretning for det forløbne år
Formanden henviste til den skriftlige beretning på hjemmesiden og supplerede
denne med følgende bemærkninger:
Bestyrelsen har undergået lidt forandringer i årets løb: Ivan Jensen, som primært
arbejdede med hjemmesiden, trak sig fra bestyrelsen i efteråret, og i stedet kom
Kurt Pajbjerg ind.
Vi har næsten udelukkende været henvist til online møder, hvilket kan være en
udfordring, fordi man mangler den personlige kontakt og småsnak, som ofte
betyder inspiration til nye tiltag.
Der er kun blevet gennemført en enkelt aktivitet, nemlig Slægtshistorisk Weekend,
som vi lige fik presset ind, inden Coronaen lukkede os ned igen, mens både vores
Åbent Hus arrangementer og Historiske Dage blev aflyst. Åbent Hus forventer vi
heldigvis at genoptage igen allerede i år med en tur til Bornholm, Hillerød,
Holstebro og Vejle.
Vores eksterne kommunikation – altså hvordan vi når ud til jer: her har vi skruet op
med ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev, som tilsyneladende begge har fået en god
modtagelse ude hos jer.
Og selv om vi ikke har været rundt hos jer, har vi alligevel lavet mange nye tilbud til
jer:
1.
2.
3.

4.

5.
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3 nye bogudgivelser – og der er kommet en mere i år – bare tjek ind på vores
webshop og se, hvad vi tilbyder
Mulighed for at lægge sin gedcom-fil op på hjemmesiden – både som backup
og til bevaring for eftertiden.
Flere forskellige Facebook-grupper, så der er lidt for enhver smag. Både vores
store Slægtsforskning-gruppe, en DNA-gruppe, en gruppe med Slægtshistorier
og en engelsksproget hjælpegruppe, og så selvfølgelig en Facebook-side, hvor
vi præsenterer foreningen og vores forskellige tilbud.
Doedsregister.dk – en hjemmeside der indeholder oplysning om alle personer,
der er døde i Danmark i perioden 1943-1969, så man altså kan finde folk helt
op til det tidspunkt, hvor CPR-registret starter.
Slægtsforskernes Bibliotek, hvor vi nu – ud over alle de skolehistoriske skrifter
– endelig har fået samlingen fra Frederiksberg Bibliotek, som vi glæder os til at
rulle ud til alle jer slægtsforskere
Og så selvfølgelig vores helt uundværlige blad, Slægtsforskeren.

Det bliver også godt, når det igen bliver muligt for Lokalforeningsrådet at mødes
igen – vi savner de friske indspark fra Rådet!
Noget af det, som har betydet rigtig meget for bestyrelsen, var den brainstorming,
som vi holdt i forbindelse med generalforsamlingen i 2020. Direkte resultater heraf
er den fine bog om at læse gammel håndskrift, som Kathrine har skrevet, samt
bestyrelsens beslutning om online foredrag for alle vores medlemmer. I den
forbindelse kan jeg oplyse, at bestyrelsen har bestræbt sig på at udvælge
foredragene ud fra 2 overordnede kriterier, nemlig at det skulle være mere
historisk-kulturelle foredrag (som altså ikke rammer ned i den type foredrag, som
typisk afholdes i lokalforeningerne), og at det skulle være foredragsholdere, som
prismæssigt ligger over FU-priserne og derfor er mindre sandsynlige
foredragsholdere i lokalforeningerne. Vi ønsker altså ikke at gå foreningerne i
bedene på dette område!
Senest har bestyrelsen holdt et strategiseminar, som også vil resultere i en række
spændende tiltag, som I kommer til at se og høre nærmere til inden for overskuelig
fremtid.
Afslutningsvis vil jeg godt takke hele bestyrelsen for et godt og konstruktivt
samarbejde og for den store arbejdsindsats, som de hver især har ydet for at
foreningen trives så godt, som den gør. Tak skal I ha’ alle sammen.
Kommentarer fra generalforsamlingen
Flemming Jakielski, Rødovre, takkede for Dødsregistret, og havde en tak med fra udlandet,
hvor slægtsforskere med rødder i Danmark har haft megen god gavn af det.
Knud Spangsø fremhævede de mange fine indlæg i bladet fra Kathrine Tobiassen.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse
Da vores kasserer var stoppet her i foråret, blev regnskabet derfor i stedet fremlagt af
næstformand Per Hundevad Andersen.
Medlemssituationen
Der er nogenlunde uændret medlemstal, vi sluttede foreningsåret 2020 med 7756
medlemmer, det har ligget stabilt de sidste tre år. Indtægterne fra kontingent har således
været stort set det samme som sidste år.
Indtægter og udgifter i året
Foreningens samlede egenkapital ultimo 2020 var 1.535.000 kr., mens primo 2020 var
tallet 1.034.000 kr. Dette inkluderer hensættelser af legater m.v. til senere brug på i alt
201.000 kr. På grund af Corona-situationen er udgifterne i 2020 reduceret, bl.a. til
lokalforeningsrådet, bestyrelsesmøder o.lign.
Bogsalget fra foreningens webshop er øget betydeligt, og har givet et overskud på 142.000
kr. i 2020. Vi fik også et tilskud på 83.000 kr. fra Bladpuljen til udsendelse af bladet
Slægtsforskeren. Desuden har vi fået støtte fra udlodningsmidlerne.

Der har været ubrugte legater fra både sidste år og desuden nye legater fra 2020, disse har
været med til at øge egenkapitalen. Overskuddet excl. ubrugte legater fra året 2020 var i
alt 446.000 kr. Vi har således nu råderum til at sætte flere aktiviteter i gang, og det vil I
høre om i nærmeste fremtid.
Udgifter til aktiviteter
Overordnet set bruger vi nu 80% af vores penge til aktiviteter for medlemmerne, mod 77 %
i 2019, og 67% i 2018.
Vi har haft 400-600 tilhørere til hvert af de fire onlineforedrag, hvortil kommer
efterfølgende visninger. Det har givet os mod på til at fortsætte med fire foredrag i
efteråret - vi bruger omkring 100.000 kr. på foredragene i år; det er dyrt at have en
professionel tekniker på.
Biblioteket, bladet og webshoppen
Slægtsforskernes Bibliotek har udvidet samlingen betragteligt, og har modtaget bidrag,
som har hjulpet meget med at få enderne til at nå sammen.
Udgifterne til bladet er faldet med 60.000 kr., det til trods at vi nu kører med 64 sider i
bladet hver gang, men det skyldes tilskuddet fra bladpuljen. Udgifter til ekspedition og
regnskab er faldet, mens IT har kostet stort set det samme som sidste år.
Markedsføring har haft en lille vækst i udgifterne, mens generalforsamlingen og
bestyrelsesmøderne har brugt meget mindre, som nævnt tidligere.
Til sidst nævnte Per Hundevad Andersen, at vi er nødt til at skaffe os en ny webshop, da
vores nuværende platformudbyder trækker stikket til nytår.
Kommentarer fra generalforsamlingen
Bent Sørensen, Falster, roste vinterens onlineforedrag, især fordi man kan se dem online
efterfølgende, og han ønskede, at vi bibeholder denne ordning.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Godkendelse af budget for det indeværende og det kommende år samt godkendelse af
kontingent for det kommende år (2022)
Budget 2021 og budget 2022
Indtægterne for 2021 er budgetteret til 1.900.000 kr. og for 2022 til 1.905.000 kr.
Udgifterne for 2021 til aktiviteter er budgetteret til 1.405.000 kr. og for 2022 til 1.401.000
kr. Det forventes, at udgifterne til biblioteket bliver mindre end i år, og det forventes, at
lokalforeningerne kommer i gang igen, så der er sat penge af til det.
Udgifterne til onlineforedrag er konteret under markedsføring, som derfor er højere end i
år. Det forventes også, at bestyrelsesmøderne igen afvikles fysisk, og derfor er der afsat
midler til kørsel mv. i den forbindelse.
Forventet overskud i 2021: 108.000 kr. og i 2022: 125.000 kr. De forventede overskud skal
vi nok få brugt - med de nye aktiviteter, som kommer.

Kommentarerer fra generalforsamlingen
Per Frede Koch, Frederiksberg, spurgte til, hvorfor vi bruger så mange penge på
hjemmesiden?
Per Hundevad Andersen forklarede det faktisk er en misvisende overskrift. Overskriften
burde være IT-udgifter. Hjemmesiden er lavet i standard CMS-system, og lavet af os selv.
Det er ikke der, de største udgifter til IT ligger, men derimod i medlemssystemet, som er et
kommercielt system, som koster os 50.000 kr. årligt. Desuden har vi andre udgifter til IT,
f.eks. Google annoncering, domæneregistrering m.m.m.
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.
Det blev godkendt, at kontingentet fortsætter uændret for 2022.
5. Behandling af indkomne forslag
Ingrid Sørensen, Herning, havde indsendt tre forslag til behandling på generalforsamlingen,
men hun var ikke selv til stede ved generalforsamlingen, og havde ikke udstedt en fuldmagt
til en deltager, hvorfor behandling af forslagene blev afvist i overensstemmelse med
vedtægternes §7, stk. 4.
6. Valg til bestyrelsen
6a. Valg formand: foregår kun i lige år, og derfor ikke aktuelt i år.
6b. Valg af kasserer: Morten Rand Jensen, København Ø. blev valgt som kasserer.
6c. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Per Hundevad Andersen og Bodil Grove
Christensen, begge var villige til genvalg, samt Lone Bergmann og Anton Blaabjerg, som
ikke ønskede genvalg.
Per Hundevad Andersen og Bodil Grove Christensen blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen
blev Peter Olsen, Thisted og Ole Selmer, Them.
6d. Valg af suppleanter.
På valg var Yvonne Christiansen, som var villig til genvalg, og Billy Skiøtt Sørensen, som ikke
ønskede genvalg. Birgit Vinholt Hansen blev valgt som suppleant.
7. Valg af interne revisorer.
7a. Valg af en intern revisor for to år
Knud Spangsø, ønskede ikke genvalg. Jan Ammitsbøl Krusell blev valgt.
7b. Valg af en revisorsuppleant for et år
Per Vengfelt ønskede ikke genvalg. Knud Spangsø blev valgt.
8. Eventuelt.
Jan Uldal Niemann, Helsingør spurgte: Hvem har kræfter nok til at tage fat i Mediestream
og give os adgang, når der er gået 10 år?
Formanden, Kirsten Sanders, fortalte, at vi er i løbende dialog med de relevante
myndigheder, men også at det ikke lige bliver løst her og nu.

Poul Wachmann, Egedal: Danske Slægtsforskere yder tilskud til lokalforeninger, som har
aktiviteter - men vi har ikke set penge endnu?
Hans Mølgård fra Lokalforeningsrådet forklarede, at pengene er undervejs, og at det er
vigtigt, at lokalforeningerne selv overholder aftalen ved at indsende oplysninger om
aktiviteter.
Der blev også spurgt til, hvordan man skulle forholde sig, når bladet indeholder forkerte
sider og er samlet forkert, og her var svaret: kontakt ekspeditionen, så bliver der sendt et
nyt blad.
Bent Jeppesen, Helsingør, har afholdt zoomkurser i slægtsforskning denne vinter, og
anbefalede metoden.
Jan Roldhave, Holbæk, ønskede, at kirkebøgerne fra Christiansø og andre steder op til 1960
bliver tilgængelige online. Formanden Kirsten Sanders oplyste, at problemet for
Christiansøs vedkommende er, at den kirkebog, der netop er afleveret, indeholder data
helt op til omkring 1970’erne, hvor data ikke er tilgængelige pga persondataforordningen.
Bestyrelsen vil undersøge, om det er muligt at få Rigsarkivet til at lave en partiel
indskanning af kirkebogen.
Det blev efterlyst, at man kan se hovedministerialbøgerne på Rigsarkivets hjemmeside,
hvor de er fjernet, efter at der er lagt nye skanninger af kontraministerialbøgerne ind.
Formanden Kirsten Sanders anbefalede at se hos Danishfamilysearch.dk, under Oversigt Kirkebøger - Andre kirkebøger, hvor nogle af hovedministerialbøgerne kan findes.
Jan Roldhave ønskede også, at andre kilder blev tilgængelige, og henviste til de kilder, som
de bruger i Forsvundne Arvinger på TV.
Næstformanden, Per Hundevad Andersen, foreslog, at man bruger bogen ”Find din familie
- slægtens gåder i 1900-tallet”. Den handler netop om de kilder, der er tilgængelige i 1900tallet, hvor man ellers støder på arkivlovens begrænsing af adgang i 75 år. Bestyrelsen
lovede at tage sagen op med Rigsarkivet.
Afslutning
Formanden Kirsten Sanders takkede Knud Spangsø og Svend Erik Christiansen for at være
interne revisorer, og takkede ligeledes Anton Blaabjerg for tiden som bestyrelsesmedlem.
Tilstede: 46 medlemmer + 2 fuldmagter.

Ref. Bodil Grove Christensen

Dirigent: Palle Øvlisen

Efter generalforsamlingen var der foredrag ved Peter Olsen, Thisted, med emnet:
”Mine farfædre fik ingen børn - DNA-slægtsforskning uden DNA”.

