
Referat fra den ordinære generalforsamling i 
Danske Slægtsforskere Hillerød og Omegn. 

 
 

Onsdag, den 16.03.2022, kl. 18.15 i Kedelhuset, Fredensvej 12B, 3400 Hillerød. 
 
 
Joan Eriksen bød velkommen og fortalte, at både formanden, Birgit Vinholt Hansen og næstformand, 
Flemming Svane-Petersen er sygemeldt og er derfor ikke tilstede ligeledes er 2 mere fra bestyrelsen 
fraværende. 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af budget og bestyrelsen forslag til kontingentet for efterfølgende år. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
7. Valg af medlemmer for 1 år til bestyrelsen 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt. 
 
 

1. Bestyrelsen foreslog Jens Rasmus Jensen som dirigent og Elisabeth Enghave til referent. Begge 
blev valgt. 
 
Jens Rasmus Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gik derefter over til 
dagsordenen. Dagsorden og formandens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen.  

 
2. Bestyrelsens beretning er lagt på hjemmesiden, hvor den kan læses. Beretningen blev vist på 

storskærm og gennemgået af Malcolm Theakston, som bl.a. nævnte, at foreningen nu har 143 
medlemmer fordelt på forskellige postnumre. 
 
Der har været udsendt nyhedsbreve. Der har været on-line foredrag ligesom der har været holdt 
fysiske foredrag, da restriktionerne blev ophævet. Afholdte foredrag er lagt på hjemmesiden. Der har 
været holdt workshops, åbent hus arrangementer med bl.a. tips og tricks. 
 
Joan Eriksen opfordrede til at flere benytter facebooks og jævnligt holder sig opdateret via vores 
hjemmeside. 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

3. Malcolm Theakston gennemgik det reviderede regnskab for 2021, Der blev forespurgt om 
arrangementer ikke kunne holdes på skoler for at spare kontingent til Frivillighedscenteret, dertil blev 
svaret, at vi her har gode faciliteter samt at beliggenheden er tæt på offentlig transport. Herefter blev 
regnskabet godkendt uden bemærkninger. 
 

 
4. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.  

 
Bestyrelsen har foreslået ændring af § 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til 
stede. Denne vedtægtsændring blev godkendt. 
 



5. Malcolm Theakston fremlagde budget for 2022, Der er foreslået kontingentforhøjelse, til kr. 200,- 
årligt for enkelt medlemmer og kr. 300,- for familiemedlemmer. Forhøjelsen blev godkendt 
enstemmigt ved håndsoprækning. Forhøjelsen træder i kraft for næste år, 2023. 
 

 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Birgit Vinholt Hansen, Flemming Svane-Petersen og Malcolm 

Theakston var på valg, alle stiller op og blev valgt, hvorimod Michael Bo Andersen, ikke ønskede at 
fortsætte i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen foreslog Rikke Lindahl Olsen, som nyt medlem, Rikke blev valgt med applaus. 

 
7. Valg af suppleanter for 1 år, på valg er Maren S. Pedersen og Dorte Nielsen, der begge blev valgt.  

 
8. Valg af revisor blev Terkel Nielsen valgt til revisorsuppleant blev Finn Tangaa valgt.  

 
9. Eventuelt.  

 
 

Til slut takkede Elisabeth Enghave Jens Rasmus Jensen, der var dirigent. 
 
 
For referatet 
Elisabeth Enghave  
16/3 2022 
 
I pausen blev afholdt et lotteri, hvor gevinsten var et DNA Kit fra My Herritage. 
 
Generalforsamlingen sluttede med en spændende gennemgang af: ”Hvordan laver man en slægtsbog”. Det 
var Gitte Bergendorff Høstbo, der viste, hvordan man starter med at skrive samt registrering af foto sat op 
efter begivenheder. Vi fik alle gode råd og masser af ideer med hjem. 


