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Referat af generalforsamling i Danske Slægtsforskere Helsingør den

28. marts iOZZ kl. 19.OO - t9,4At Kulturhus Syd, Helsingør

Ad. 1.

Ad.4.

Ad. 5

Godkendelse af generalforsamlingens afholdelse
Formanden lan Niemann hilste de 14 fremmødte stemmeberettigede medlemmer

velkommen til generalforsamlingen.
Dirigenten konitaterede, at der var udsendt indkaldelse til generalforsamlingen

den 28. februar ZOZ2, så generalforsamlingen var derved lovligt indkaldt'

Valg af dirigent og referent
Merete Larsen blev valgt til dirigent
Hanne Hoff-Jessen blev valgt til referent
Dirigenten takkede for valget.

Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning var uclsendt sammen med dagsorden, og Jan Niemann

spurgte, om der var spørgsmåt tit beretningen. Der var ingen spørgsmå1, og

generalforsamlingen godkendte beretningen.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Det reviderede regns[JO for 2027 var udsendt med dagsorden, og blev delt ud til

ufi" Olftug".n" på-g"neralforsamlingen. Kassereren Finn Christiansen gennemgik

driftsregnlkabet og status. Der er godt med økonomiske midler i foreningen'

Generalforsamlingen tog det reviderede regnskab til efterretning'

Finn orienterede om, at der dags dato er 104 medlemmer iforeningen' Vi ved dog

ikke, hvor mange af de 104 medlemmer, der også er medlem af hovedforeningen.

Da lokatforeningens bidrag er afhængig af antai medlemmer, qgr og* ?r,medlem
af hovedforeningen, opfordres alle medlemmer til at være medlem aI Daoe

hovedforening og lokalforening. En af fordelene med medlemskab af

hovedforeningen er, at man som medlem modtager et indholdsrigt medlemsblad

4 gange årligt og kan få n;aetp i diverse fora. Det skønnes, at ca' 20olo af vore

medlemmerne ikke er medlemmer af hovedforeningen'

Kassereren fremlægger budget og kontingent for det kommende år
Forslag til budget forl-OZZ var udsendt i samme cjokument som regnskabet'

Budgetforslaget er udarbejdet i samarbeide med revisor Bent Jespersen'

Besiyrelsen flreslog, at medlemskontingent fastholdes som nuværende:

rnkeltmedlemskab kr. 100.00 og familiemedlemskab kr. 125,00'

Generalforsamlingen godkendte budget og kontingent for 2a22.

Valg af medlemmer til bestYrelsen
Valg-af bestyrelsesmedlem for 2 år - Finn Christiansen blev genvalgt

Vali af bestyrelsesmedlem for 2 år - Hanne Hoff-Jessen blev genvalgt

Ad. 6.



Ad,7.

Ad.8.

Ad. 9.

Ad. 10.

Valg af suppleanter
Valg af suppleant for 1 år - Per Boegh blev genvalgt
Valg af suppleant for 1 år - Grethe Leerbech blev genvalgt

Valg af revisor og suppleant
Valg af revisor for 1 år - Bent Jeppesen blev genvalgt
Valg af revisorsuppleant for 1 år - Helle Rasmussen blev valgt

Indkomne forslag
Evt. forslag skulle have været formanden i hænde senest mandag den 14. marts
2022. Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt
Jan Niemann orienterede om, at der er sendt et brev til alle medlemmer i en mail
sammen med reminder om afholdelse af generalforsamlingen. Brevet til
medlemmer skyldes det dalende antal deltagere i foreningens aktiviteter. Jan
opfordrede alle til at svare på brevet, så bestyrelsen har noget at udgå fra i

planlægningen af kommende aktiviteter.

Jan Niemann orienterede om kommende initiativ for at få øget adgang til de
lokalhistoriske arkivalier, som pt. befinder sig i bymuseets varetægt.

Grethe Leerbech orienterede om, at kommunen lukker for lokaler til foreninger
f.eks. Damgården, hvor flere foreninger holder til. Bent Jeppesen orienterede om,
at man i Espergærde forsøger at redde Egegården. Der har længe været
usikkerhed omkring Egegårdens fremtid. Der blev en generel diskussion omkring
lokaler til foreninger i Helsingør Kommune.

Hanne Hoff-Jessen orienterede om, at sommerudflugten I år går til Brede værk
med guidet tur i værkstederne. Der kan max vaere 25 deltagere pr. guidet tur, og
hvis vi bliver flere end 25 deltagere, vil vi bestille flere guidninger. Udflugten er
den 31. maj 2022. Der vil blive arrangeret bustransport, og der vil indgå frokost.
Der bliver udsendt indbydelse til sommerudflugten via mailen.

Jan Niemann orienterede om de historiske dage i Øksnehallen. Jan havde mødt
Martin Davidsen, som kunne være aktuel som foredragsholder,

Jan Niemann orienterede om Slægtsforskernes bibliotek, som har veeret
diskuteret som udflugtsmå|. Desværre kan der max være 15 deltagere på en
guidet visning af biblioteket, så det passer ikke så godt til en sommerudflugt, men
man kunne evt. arrangere flere besøg for interesserede.

lan I'rliemann orienterede om kommende aktiviteter. Der er tirsdagsmøde 29.
marts, og der er ekstra møde dagtid tirsdag den 5. april2A22. Kl. 9.00 - 11.00 er
det sæsonens sidste tirsdagsmøde, og fra kl. 11.00 - ca. 15.00 er der foredrag
med Anders Lindberg om sØgning af svenske aner. Det koster 75 kr. for ikke
medlemmer at deltage/ og man skal tilmelde sig.

Bent Jeppesen spørger om rundvisning på Rigsarkivet. Bestyrelsen har undersØgt
mulighederne for rundvisning/ men der er p.t. lukket helt for rundvisninger. Jan
orienterede om, at bestyrelsen også har tænkt på nndelslandsbyen Nyvang.

Di rigenten afsluttede generalforsa ml ingen.



Efter generalforsamlingen var der foredrag om Snekkersten-fiskerfamilier af Kjeld
Damgaard,

Helsingør den 29.O3.2022

Dirigeint Merete Larsen


