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Referat fra Generalforsamlingen i Danske Slægtsforskere Egedal 
Den 27. august 2020 kl. 19.00 i Smørum Kulturhus 

 
Der var mødt 30 medlemmer op til generalforsamlingen 
 
Formanden Bent Thygesen bød velkommen 
 
1. Valg af dirigent og referent 

Normann Frederiksen blev valgt til dirigent 
Karl-Johan Pluzek blev valgt til referent 
 
Normann Frederiksen takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt varslet. 
Herefter gav han ordet til formanden Bent Thygesen. 
 

2. Beretning om foreningens arbejde 
Bent startede med at sige, at vi er slægtsforskere, fordi vi nok ikke kan lade være. Der er 
sikkert mange grunde til, at man er startet med slægtsforskning. Nogen søger en 
spændende historie. Andre er startet, fordi der er et andet familiemedlem, der er begyndt 
at arbejde med en del af slægten. Lige meget hvorfor, så er man blevet fascineret over 
hvor meget, man kan finde på internettet. Mange er blevet overrasket over, hvem der har 
stået fadder, nogen har fundet en slægtning, ingen kendte til. Der er gemt mange 
overraskelser, det er bare at finde dem frem. 
 
Vi er mange, der har fulgt TV udsendelser som ”De Forsvundne Arvinger” (DR1), hvor vi 
fulgte Adam Jon Kroneghs arbejde på Rigsarkivet med at finde arvingerne. 
Vi havde en aftale med Adam om, at han skulle holde et foredrag om Forsvundne Arvinger 
for os og Egedals historiske foreninger og lokalarkiver d. 17. marts 2020. P.gr. af Corona 
krisen måtte vi jo aflyse dette. Men vi har heldigvis aftalt med Adam om at få foredraget til 
foråret 2021, hvis situationen forandrer sig. 
En ny TV udsendelse (DR2) er i gang, ”Christian X og de forsvundne fattigbreve” hvor 
Camilla af Rosenborg fortæller om nogle fattigbreve stilet til Christian X, og som hun har 
fundet efter sin far. Hun får hjælp fra Michael Dupont fra Rigsarkivet, som forsøger at finde 
frem til efterkommere af personen, som har skrevet fattigbrevet. 
 
Alt sammen er med til at øge interessen for slægtsforskningen. 
I årets løb har der været mange forskellige arrangementer, som er relateret til 
slægtsforskningen.  
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I løbet af året har der været afholdt en del kurser i Legacy, som Kirsten har arrangeret 
sammen med Anne Marie Holck. De har været meget efterspurgte og vel besøgte. 
 
Marianne Lund har forsat med træningen i gotisk håndskrift, som ikke altid er let at arbejde 
med. Flot arbejde, så Bent opfordrede Marianne til at blive ved med det. 
 
Vi er startet med Tips og Tricks med forskellige indslag om, hvordan man finder forskellige 
databaser på nettet og meget andet. 
 
Ud over alt dette, har vi først og fremmest været beskæftiget med vores slægtsmandage. 
Rigtig mange har deltaget i disse møder, men vi er nok nødt til at ændre på, hvordan vi 
mødes, på grund af Corona-restriktionerne og et hensyn til afstand. Vi har i bestyrelsen talt 
om, at vi kan lave et formiddagshold og eftermiddagshold således, at der ikke er så mange 
deltagere til stede ad gangen. Der vil dog altid være nogle fra bestyrelsen tilstede. 

Vi har holdt følgende torsdags arrangementer: 

31. januar 2019 
Foredrag om ” Hvordan man skriver en slægtsbog”  
ved Anne Holm-Christensen 
 
28. februar 2019 
Fødselsstiftelsen, alimentation m.v.  
ved Michael Dupont 
 
21. marts 2019 
Åbent hus i Stenløse kulturhus sammen med Landsforeningen Danske Slægtsforskere 
 
28. marts 2019 
Ordinær generalforsamling 
 
25. april 2019 
Lavsarkiver, Håndværkere og Købstæder samt Godsarkiver 
ved Jan Pedersen 
 
23. maj 2019 
Udflugt til Kastellet eller Citadellet Frederikshavn, som afsluttedes på café Petersborg, 
ved Flemming Pantmann 
 
29. august 2019 
Foredrag om Family Search 
ved Ane Birthe Krogstrup  
 
26. september 2019 



27.08.2020-Referat-Generalforsamling        30.08.2020/KP Side 3 af 5 

Udvandrere og Indvandrere 
ved Michael Dupont 
 
31. oktober 2019 
Børneskæbner i protokollerne. 
Ved Christian Larsen 
 
28. november 2019 
Juleafslutning med Banko 
 
 
Bent benyttede lejligheden til at takke bestyrelsen for det store arbejde, der er udført i det 
forgangne år. 

 
Beretningen blev godkendt 
 

3. Aflæggelse af foreningens regnskab 
 

Poul Wachmann fremlagde regnskabet.  
 
2019 har været et godt år med et overskud på 4.523, 82 kr. 
Indtægter beløb sig til 15.000 kr. for 100 medlemmers kontingentbetaling. 
Herudover er der tilskud fra Danske Slægtsforskere 4.949,00 kr. 
Alt i alt indtægter på 20.099,00 kr. mod budget på 18.830,00 kr. 
 
Udgifter til møder og arrangementer m.m. beløber sig til 15.575,18 kr. mod budget på 
19.100.00 kr. 
 
Foreningens formue er på 28.484,19 kr. plus tilgodehavender på 1.500,00 kr.  
Egenkapitalen pr. 1. januar 2020 er 25.460,37 kr.  
Med årets resultat oveni på 4.523,82 kr. har vi passiver for 29.984,19 kr. 
 
Poul nævnte således, at vi har råd til lidt dyrere arrangementer i 2020. 
 

Regnskabet blev godkendt 
 

4. Indkomne forslag 
 
Bent fik ordet:  
Alle foreninger er velkomne til at bruge kommunens faciliteter, men kommunen har krav 
om, at det i vedtægterne skal præciseres, hvem der kan optages som medlem i 
foreningerne, når man bruger disse faciliteter.  Derfor har bestyrelsen foreslået følgende 
tilføjelse til foreningens formål:  
”Enhver med interesse for slægtshistorie og slægtsforskning kan blive medlem af Danske 
Slægtsforskere Egedal i henhold til foreningens vedtægter”. 



27.08.2020-Referat-Generalforsamling        30.08.2020/KP Side 4 af 5 

 

Forslaget blev godkendt. 
 
Der var ikke andre indkomne forslag. 
 

5. Kassereren fremlægger budget og bestyrelsens forslag til kontingent for næste regnskabsår. 
 

Poul Wachmann fremlagde budgettet for 2020 – 2021, som indeholder samme tal, som 
blev udsendt i foråret 2020. Tallene vil dog komme bedre ud, idet vi specielt ikke kommer 
til at bruge alle møde- og arrangementsudgifter. Medlemskontingenter og tilskud fra 
Danske Slægtsforskere vil blive lidt højere, da vi estimerer med 100 medlemmer. 
Justeret plan 2021 vil blive sendt ud senere på året. 
 
Bestyrelsen fastholder kontingentet på 150 kr. for 2021. 
 

Budgettet blev godkendt. 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 

Poul Wachmann modtog genvalg for en 2-årig periode. 
Kirsten Andersen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Flemming Pantmann, som 
blev valgt for en 2-årig periode. 

 
7. Valg af suppleanter 
 

Anette Hansen blev genvalgt for en 1-årig periode. 
Gert Thaulow blev genvalgt for en 1-årig periode. 
 

8. Valg af revisor 
 

Søren Slotsaa blev genvalgt for en 1-årig periode. 
 

9. Valg af revisorsuppleant 
 

Erik Dam blev genvalgt for en 1-årig periode. 
 

10. Eventuelt 
 

Bent Thygesen orienterede om bestyrelsens forslag til ændring af mødetider for 
mandagsmøderne på Smørum Gamle Skole, for at vi kan leve op til afstands-kravene i 
forbindelse med Corona krisen. Det foreslås at dele møderne i to, nemlig med mødetider 
kl. 10-12 og 13-15. Der vil blive sendt en skrivelse rundt, hvor man kan melde sig til en af de 
to tider. Man kommitter sig til den valgte tid, så vi undgår for mange personer på hver af 
de valgte tidspunkter. Første mandagsmøde vil blive 7. september 2020. 
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Foredragene torsdage vil blive afholdt i Stenløse Kulturhus for at kunne leve op til 
afstandskravene. 
 
Et medlem havde oplevet, ikke at blive orienteret om en aflysning til et Legacy møde. Da 
der er blevet sendt aflysning ud, kan det måske skyldes en teknisk fejl, f.eks. at mailen er 
endt i spam. Bestyrelsen vil sikre, at medlemmerne får sådanne meddelelser ud, f.eks. ved 
at aflyse ved både at sende mail og SMS. 
 
Bent takkede Kirsten Andersen for det store og flotte arbejde, som hun har gjort, og stadig 
gør i bestyrelsen. Hun vil stadig virke som webmaster i foreningen. Hun fik overrakt en gave 
i form af rødvin og gavekort til Saxo. 
 

Normann Frederiksen takkede forsamlingen for god ro og orden 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30. 
Efter ca. et kvarters pause gav et af vores medlemmer, Jan Erik Karlskov Jensen, en times 
indlæg om ”En novices fortælling om vejen ind i slægtsforskningen” 
 
 

 
 
 
Referent    Dirigent 
 
________________________   _______________________ 
Karl-Johan Pluzek    Normann Frederiksen 


