
Referat 2007 
Generalforsamlingen blev holdt den 21. april 2007 på Helsingør 
Teater i Den Gamle By i Århus.Der var mødt 69 medlemmer. 

INDHOLD 

• 1. Valg af dirigent 

• 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 

• 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse og bestyrelsen orienterer om det 

løbende budget 

• 4. Behandling af indkomne forslag. 

• 5. Fremlæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse af kontingentet for det 

kommende år. 

• 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter. 

• 7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 

• 8. Eventuelt 

1. Valg af dirigent 

Ib Hansen blev foreslået og valgt. 

Dirigenten blev fra adgangskontrollen orienteret om, at der var udleveret stemmesedler til 69 

stemmeberettigede, derudover godkendte dirigenten alle fuldmagter (3 generelle + 1 begrænset). Der blev 

nedsat et stemmeudvalg, men det kom ikke i funktion. 

Ole Hald Madsen blev udpeget til referent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 

Formanden gav en oversigt over bestyrelsens skriftlige beretning med supplerende bemærkninger. 

Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg og et kommunikationsudvalg. 

Lokalafdeling Sydsjælland er en realitet. 

Formanden opfordrede til aktiviteter, der kan rette op på den skæve geografiske fordeling af 

undervisningstilbud. 

Bestyrelsens holdning til DIS-Forum er, at det skal være åbent for alle. 

Formanden opfordrede medlemmerne til at prøve DIS-Træf, man får selvfølgelig størst udbytte ved at lægge 

data ind, men det er ikke nødvendigt. 

I det fremtidige perspektiv er det vigtigt, at vi fokuserer på de rigtige ting, og får formidlet budskaberne på en 

god måde. 

Der kom følgende indlæg fra salen : 

Henrik Prætorius : 
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Foreslår indsamling og arkivering af slægtsdokumenter så næste slægtled kan få glæde af, at læse historien 

om deres slægt. Dette kunne samtidig give inspiration til nybegyndere. Det kunne f.eks. organiseres ved 

oprettelse af initiativgrupper i de lokale foreninger. 

Niels H. Nielsen : 

Foreslår oprettelse af familiemedlemskab, hvilket ville kunne forøge medlemstallet. 

Inger Buchard : 

Ønsker en bedre formidling omkring slægtsforskningsprojekter. 

Formanden svarede: 

Bestyrelsen vil arbejde med mulighederne for indsamling og arkivering, og vil støtte oprettelsen af lokale 

initiativgrupper. 

Familiemedlemskab har tidligere været behandlet, men den ekstra administration ville give begrænset 

nedsættelse af kontingent. Ægtefæller er i langt de fleste tilfælde velkomne til foreningens arrangementer. 

Foreningen har et samarbejde med andre foreninger gennem Hvem Forsker Hvad. Her arbejdes bl.a. med 

oprettelse af en ”genealogisk portal” og affotografering og indexering af ”Politiets Registerblade”. 

Bestyrelsens beretning blev vedtaget enstemmigt 

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse og bestyrelsen 
orienterer om det løbende budget 

Regnskabet. 

Kassereren indledte sin fremlæggelse af regnskabet med et citat fra en politiker ”Det går ufatteligt godt”, vi 

nærmer os 4900 medlemmer, og budgettet balancerer omkring 850.000 kr. med et lille overskud. Bortset fra 

uforudsete udgifter til Nordisk samarbejde er budgettet overholdt. 

Mary Meedom havde et spørgsmål vedrørende opdelingen vest-øst under medlemsmøder. 

Kassereren svarede, at dette er en ren programteknisk opdeling, der skelnes ikke i praksis. 

Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt 

Budgettet. 

Orienteringen om det justerede (tidligere reviderede) budget for 2007 blev taget til efterretning. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

5. Fremlæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse af 
kontingentet for det kommende år. 

Budgettet for det kommende kalenderår, med justering for medlemsfremgang, blev vedtaget enstemmigt. 

Uændret kontingent blev vedtaget enstemmigt. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter. 

Bestyrelsesmedlemmer: 

1. Erik Kann (Modtager genvalg) 

2. Henriette Idestrup (Genopstiller ikke) 

3. Jette Jørgensen (Genopstiller ikke) 

Valg af suppleant: 

Jens V. Olsen (modtager genvalg) 

Ruben Højmark (modtager genvalg) 

Da Leif Sepstrup er udtrådt af bestyrelsen, skal der foretages suppleringsvalg gældende for den resterende 

periode på 2 år. 

På forslag fra dirigenten var der enighed om at lade dette valg foregå separat Inger Buchard blev foreslået 



og valgt. 

Til de 2 ledige bestyrelsesposter: 

Hanne Stegemüller og H.C. Andersen blev foreslået og valgt. 

De 2 suppleanter blev genvalgt. 

Efter valget præsenterede de 3 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer deres ”mærkesager” : 

Inger Buchard : Formidling af slægtsforskning samt Nordtysk samarbejde. 

Hanne Stegemüller :Flere medlemmer i en forening kun for medlemmer samt en mere synlig bestyrelse. 

H.C. Andersen : E-learning i f.eks. gotisk skrift og tekstlæsning. 

7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 

Revisorer 

Svend-Erik Christiansen (modtager genvalg) 

Ole H. Jensen (modtager genvalg) 

Revisorsuppleant: 

Knud Spangsøe (modtager genvalg) 

Alle blev genvalgt. 

8. Eventuelt 

En forespørgsel til en mail vedrørende DIS-Danmark med titlen ”change detection”. Hanne Rud svarede, at 

den får man, hvis man har tilmeldt sig ”reminder service” under nyheder på hjemmesiden. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 


