
Referat af generalforsamlingen i DIS-Danmark, afholdt på Garderhusarkasernen, 

Slagelse, lørdag d. 14. april 2018. 

Velkomst fra formanden, Jesper Skov. 

Valg af dirigent og stemmetællere samt referent. 
Bruno Månsson blev valgt som dirigent, Bodil Grove Christensen som referent, og som 

stemmetællere blev valgt Henriette Høeg, Mette Kristensen, Carl Otto Højer Sørensen og Grethe 

Grundtvig. 

 

Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, den kan læses på foreningens hjemmeside under 

Generalforsamling 2018. 

Der blev herefter spurgt til vejledning til Sverige. Der blev henvist til foreningens hjemmeside, hvor 

der ligger vejledninger til blandt andet de nordiske lande. 

Beretningen blev godkendt med samtlige stemmer og applaus. 

 

Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse 
Kassereren gennemgik regnskabet ud fra store linjer, hele regnskabet kan ses på foreningens 

hjemmeside under Generalforsamling 2018.  

 

Formueforhold 

Vi havde pr. 31.12.2017 ca. 847.000 kr. stående på bogen.  

 

Indtægter ved fælles blad med SSF 

I løbet af år 2017 har vi haft samarbejde med SSF om at udgive fælles blad, det har givet os omtrent 

74.000 kr. i indtægt. 

 

Udgifter  

Mere end 75 % af foreningens indtægter er gået til aktiviteter, resten til dels drift, dels ledelse. 

 

Udgifter til aktiviteter  

Ca. halvdelen er brugt til bladet, ca. en fjerdedel til hjemmesiden, resten fordelt på ekspedition, 

lokalforeninger og Arkiv & Bibliotek. 

 

Udgifter til drift  

Vi har brugt 77.600 kr. på koordinationsudvalget, 19.400 kr. på eksternt samarbejde og 12.700 kr. 

på markedsføring. 

 

 

 

 



Udgifter til  ledelse  

Der er brugt 42.600 kr. på generalforsamlingen i Svendborg, 93.700 kr. på bestyrelsesmøderne. Der 

er brugt 9.000 kr. til kassererens udgifter, 95.200 kr. på bogholderi, 36.200 kr. på 

revision/rådgivning og 63.300 kr. på gebyrer. Rådgivningen er givet i forhold til, hvordan vi kan 

modtage arv fra medlemmer og hvordan vi evt. kan fusionere med SSF. Gebyrerne skyldes dels at vi 

opkræver kontingent via NETS, dels betaling af licens til vores økonomisystem. 

 

Kommentar ang. betaling af kontingent 

Det er rigtig godt for foreningen, når der bliver betalt via Betalingsservice, det er meget billigere for 

os. Hvis man ikke ønsker at være medlem, så vær venlig at give besked, for det koster penge at 

bruge tid på at rykke for betaling og porto på at udsende bladet. Der har været 288 ubesvarede 

rykkere i 2018, det har kostet 1900 kr. I alt er der brugt 12.500 kr. på folk, som ikke har styr på 

deres betaling af medlemsskabet.  

 

Antal medlemmer 

Medlemstallet er ca. 6.800, når de 288 er fraregnet. 

 

Samlet overblik over foreningens økonomi 

Egenkapitalen er stabiliseret, det samme er omsætningen og resultatet.  

 

Moms 

Der er betalt 51.230 kr. i moms i året 2017. Vi er delvist momspligtige.  

 

Kommentarer og spørgsmål til regnskabet 

Aase Beyer Clausen, Odense, spurgte til, hvad Samfundet betaler for servicen for opkrævning? 

Kassererens svar var: 16 kr. pr. person. 

 

Tine Susanne Olsen, Faxe, spurgte hvad SSF har betalt indtil videre for møderne mellem vores 

forening og SSF. Kassereren fortalte, at vores forening har inviteret til disse møder, og mange af 

deltagerne er medlemmer både hos os og hos SSF. Vi har haft brug for at høre SSF-medlemmernes 

mening om sammenlægning. Der har været en henvendelse fra SSF i december 2017 ang. betaling 

til disse møder, men nogenlunde samtidigt blev kassereren alvorligt syg og ude af stand til at 

besvare, så denne henvendelse skal der fortsat arbejdes med. 

 

Kaj Bech Holdensen, Næstved, spurgte, om vi stadig har en arbejdsskadeforsikring. Vores 

bogholder, Mette Kristensen, kunne meddele, at udgifterne til arbejdsskadeforsikring var konteret 

sammen med alle andre forsikringer, og lovede at samle op på dette senere, så det fremgår under 

punktet ekspedition fremover. 

 

Werner Nielsen Wittekind, Holte, kommenterede, at det var dejligt at se, at foreningens økonomi 

var tilbage på samme gode niveau, som da han forlod kassererjobbet i 2011. 

 



Laila Olsen, Frederiksværk, refererede til et referat fra årsmøde i SSF d. 30. april 2016, hvoraf det 

fremgik, at DIS-Danmark skyldte SSF 3.000 kr. fra fælles aktiviteter i 2015. Laila Olsen spurgte til, 

hvor dette kunne ses i regnskabet? Kassereren fortalte, at det handlede om en mellemregning fra 

Slægtshistorisk Weekend, og at der siden havde været meget udskiftning på ledelsen i SSF og 

dermed en del forvirring, og at regningen var betalt. 

 

Henning Karlby, Brenderup, spurgte til, hvor mange af restanterne var afdøde medlemmer eller 

medlemmer, som pga. alder var blevet ude af stand til at svare? Kassereren svarede, at disse 

restanter er blevet ”CPR-vasket” for at undtage afdøde medlemmer. Enkelte efterladte ægtefæller 

har ønsket at bibeholde medlemsskabet, hvilket er afklaret ved direkte henvendelse til dem. 

 

Godkendelse af regnskabet 

De kritiske revisorer Svend-Erik Christiansen og Knud Spangsø har ikke fundet noget at påtale og 

regnskabet blev godkendt med samtlige stemmer på generalforsamlingen. 

 

Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
Det blev foreslået, at kontingentet skal fortsætte uændret i 2019. Det blev vedtaget. 

 

Godkendelse af budget for det indeværende og det kommende år samt 

godkendelse af kontingent for det kommende år 
 

Kasserer Jan Amnitzbøl Krusell gennemgik budget 2018 og 2019 i store træk.  

 

Reduceret kontingent i løbet af et foreningsår 

Ved indmeldelse i løbet af året er kontingentet reduceret i forhold til tidspunktet på året. 

 

Udgifter til ny hjemmeside 

Jørgen Petersen, Helsingør, spurgte til udgifter til en forenklet hjemmeside? 

Kassereren Jan Amnitzbøl Krusell fortalte, at vort nuværende system kræver en IT-tekniker til at 

kunne lave ændringer  på hjemmesiden, og at det vurderes, at vi i fremtiden kan rette på en ny, 

forenklet hjemmeside selv. Vi er nødt til have en anden hjemmeside i et andet system, for der er 

stort set ikke længere nogen, som kan reparere på den slags mere, derfor ser vi efter andre måder 

at gøre det i fremtiden. 

 

Egil Holm, Kongens Lyngby, påpegede, at det normalt koster mange penge at lave en hjemmeside 

om til en ny platform.  

 

Per Andersen fra DIS-Danmarks bestyrelse svarede, at efter hans opfattelse vil bestyrelsen kunne 

finde standardsystemer, som er langt billigere end det, vi har pt. Han påpegede også, at dele af 

hjemmesiden kan lægges i moduler, som er langt billigere end den løsning, vi har nu. 

Bent Sørensen, Væggerløse, fortalte om sine erfaringer med billige hjemmesider, og var dermed 

enig i, at det sagtens kan gøres billigere end det, vi har nu. 



Laila Olsen, Frederiksværk, mente, at vi dog var nødt til at betale for en ny hjemmeside, før vi 

kunne begynde på arbejdet, og spurgte derfor til, hvorfra disse penge skulle komme? 

Formanden Jesper Skov forklarede, at der allerede pågår et udviklingsarbejde, og at disse frivillige 

ikke har brugt en krone på det endnu, så han så det bestemt ikke som noget problem. 

 

Den nye persondatalov og foreningens hjemmeside 

Grethe Leerbech, Helsingør, ønskede at vide, om der er penge afsat til at få hjemmesiden rettet til, 

så den overholder den nye persondatalov. Arne Christiansen fra foreningens ekspedition svarede, 

at hvert enkelt medlem kan rette i de oplysninger, som fremkommer på foreningens hjemmeside, 

ved at gå ind på Mine Indstillinger på forsiden af foreningens hjemmeside. 

Formanden Jesper Skov sagde, at vi sagtens kan fjerne ”fluebenet” hos medlemmerne, så vi undgår 

problemer med den nye persondatalov. 

 

Afsluttende bemærkninger til budgettet 

Henning Karlby, Brenderup, spurgte til, om vi efter en evt. fusion med SSF kunne risikere at skulle 

lave et nyt budget? Kassereren forklarede, at det må en generalforsamling klare til den tid, hvis det 

skulle ønskes. 

 

Anders Beck, København, spurgte til økonomien i SSF, hvis og når vi skal fusionere med dem. 

Dirigenten ønskede at vente med dette spørgsmål, til vi har besluttet os ang. en evt. fusion. 

 

Budget 2018 og budget 2019 blev vedtaget enstemmigt. 

 

Behandling af indkomne forslag 
 

Forslag om sammenlægning med Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger 

(Forslagsstiller: Fremtidsudvalget) 

Erik Kann, Virum, og Ann Krukow Lysebjerg, Tommerup, begge fra Fremtidsudvalget, fremlagde 

forslaget på udvalgets vegne. 

Forslaget kan læses på foreningens hjemmeside under Generalforsamling 2018.  

 

Hvorfor en fusion? 

Grethe Beck, København, efterspurgte hvorfor vi ikke bare bad dem, som endnu ikke er 

medlemmer af DIS-Danmark om at melde sig ind? Hun kunne ikke se det fornuftige i en fusion. 

 

Elly Blok, Mors, undrede sig over, at det skulle være nødvendigt med to landsforeninger i et så lille 

land som Danmark? 

 

Næstformand Kirsten Sanders forklarede den grundlæggende forskel i struktur hos de to 

foreninger: DIS-Danmark har mange medlemmer, som ikke er medlemmer af en eller flere 

lokalforeninger, hvorimod SSF består af lokalforeninger, som har deres egne medlemmer.  



Mellem 25-75 % af medlemmerne i SSF’s lokalforeninger er også medlemmer af DIS-Danmark. 

Formålet med fusionen er beskrevet ud fra ønsket om at lave én stærk forening, i stedet for to 

foreninger, som laver præcist det samme. 

 

Erik Kann, Virum, bemærkede i denne forbindelse, at der er traditioner i begge foreninger, som nu 

skal forenes. Fremtidsudvalget har taget det bedste fra begge foreninger, og nu skal det sættes i 

værk og udvikles.  

 

Økonomien i SSF 

Dirigenten forespurgte på økonomien i SSF.  

Grethe Grundtvig, kasserer i SSF, fortalte at SSF består af hovedforeningen for lokalforeningerne 

med deres medlemmer, og så er der forlaget. 

Egenkapitalen er 122.000 kr. pr. 31.12.17 i hovedforeningen. 

SSF har ikke tallene for lokalforeningernes økonomi. 

 

Uvildighed? 

Ole Rahbek, Haslev, spurgte til, hvorfor Kirsten Sanders talte om ”vi”, når hun fortalte om SSF, han 

var bekymret for, om det påvirkede hendes dømmekraft som næstformand i DIS-Danmark. 

Kirsten Sanders fortalte, at hun er formand for SSF – og at hun brænder for slægtsforskning. 

 

Werner Nielsen Wittekind, Holte, opfordrede til at undlade at tale om tilhørsforhold til andre 

foreninger, og at respektere, at bestyrelsen sidder som repræsentanter for DIS-Danmark. 

 

Ønsker til den fremtidige forening 

Marian Bratløv, Rønnede, ønskede, at lokalforeningerne kan optimeres. 

 

Inger Buchard, Varde, fortalte, at hun kommer fra ”forenings-Jylland”, og hvordan det i foreningens 

start var en helt anden forening, som havde IT på dagsordenen, sammen med kaffe, samvær og 

hygge. Der skal være plads til dette i en kommende fusion. 

 

Jørgen Kristensen, Slagelse, opfordrede til at tale om de reelle og praktiske ting, som kommer til at 

ske fremover i lokalforeningerne.  

 

Betaling af administrationsbidrag i lokalforeninger 

Henning Karlby, Brenderup, spurgte til, om man ved den nye ordning ikke behøver at være medlem 

af den nye hovedforening, og at lokalforeningerne så fremover skal betale administrationsgebyr? 

 

Jørgen Kristensen, Slagelse, ønskede at vide, hvorfor skal der betales administrationsbidrag i 

lokalforeningerne for de medlemmer, som ikke er medlemmer af hovedforeningen? 

Per Andersen fra DIS-Danmarks bestyrelse svarede, at dette skyldes et retfærdighedsprincip, så at 

disse medlemmers foreninger også skal bidrage til udgifterne til f.eks. afholdelse af møder i 

lokalforeningsrådet. 

 



Kaj Bech Holdensen, Næstved, kommenterede på ekspeditionsgebyret på 25 kr. Han mente, at det 

var et godt forslag, som giver væsentlig mere frihed ude i lokalforeningerne.  

 

Dirigenten besluttede, at forslaget omkring beløbet for gebyret skulle udskydes til næste 

generalforsamling. 

 

Hvem kan stemme til lokalforeningsrådet? 

Grethe Leerbech, Helsingør, syntes godt om forslaget, og har støttet det helt fra starten. Hun 

opfordrede til at tage hensyn til mindretallet. Hun bad om en begrundelse for, hvorfor personer der 

ikke er medlemmer af DIS-Danmark fremover skal kunne være med til at beslutte, hvem der vælges 

til bestyrelsen fra Lokalforeningsrådet. 

 

Elly Blok, Mors, spurgte til hvem, der kan stemme til landsforeningens bestyrelse?  

Hun havde undret sig over, at et ikke-medlem af hovedforeningen kunne sendes til lokalrådet og 

var kommet  til den konklusion, at dette ikke-medlem var valgt af lokalforeningen, og havde 

mandat hjemmefra, og at det således også kunne være i orden. 

 

Ann Krukow Lysebjerg, Tommerup, kommenterede, at man fra Fremtidsudvalget var klar over, at 

forslaget kunne forbedres og tilrettes efterhånden. 

 

Hvad vil SSF i fremtiden? 

Bent Sørensen, Væggerløse, erklærede sig som tilhænger af en fusion. Han ønskede at vide, hvilke 

planer SSF har for fremtiden? Næstformand Kirsten Sanders bekræftede, at ved en fusion mellem 

DIS-Danmark og SSF, vil SSF naturligvis ophøre med at eksistere. 

 

Uddannelse for webmastere i den nye forening 

Jørgen Petersen, Helsingør, bekymrede sig om, hvordan får vi afklaret ang. uddannelse af 

webmastere? Vi har brug for vores hjemmesider i lokalforeningerne! 

Formand Jesper Skov bekræftede, at der kommer kurser for webmastere fremover. 

 

Ros til Fremtidsudvalget 

Karl Erik Hansen, Ålborg, roste foreningen for forslaget, han så det som et holdarbejde, og takkede 

for kommunikationen via nyhedsbreve og mails. 

I Aalborg er der både en DIS-forening og en SSF-forening med ca. 300 medlemmer hver.  De har 

siden Fremtidsudvalget blev dannet holdt fælles bestyrelsesmøder, og har også holdt fælles 

medlemsmøder. Foreningerne i Aalborg opfordrer til en fusion. 

 

Grethe Grundtvig, Kastrup, var også meget positiv over for Fremtidsudvalgets arbejde og den 

proces, der har været i arbejdet med vedtægterne. 

 

 

 

 



Udgifter til Lokalforeningsrådet 

Laila Olsen, Frederiksværk, spurgte den samlede bestyrelse, hvordan de to udvalgsmøder med ca. 

60 medlemmer årligt skulle kunne indeholdes i budgettet? Kasserer Jan Amnitzbøl Krusell svarede, 

at mødet i Middelfart sidste år kostede ca. 34.300 kr. og at der havde været udgifter til transport 

11.000 kr. Disse udgifter kan sagtens indeholdes i budgettet, idet budgettet er sat med overskud og 

plads til det. 

 

Per Andersen fra DIS-Danmarks bestyrelse fortalte, at man i Fremtidsudvalget også har set på 

økonomien, der er lavet en model for, hvordan økonomien kunne udvikle sig, hvis der kom en 

fusion. I denne model er der også afsat penge til lokalforeningsrådsmøderne. Fremtidsudvalget har 

i modellen forventet en medlemstilgang på 5-10%. Når både udgifter og indtægter ved fusionen 

inddrages, viser modellen, at nettoudgiften som følge af fusion vil ligge på niveauet 50.000-80.000 

kr. Bestyrelsen har vurderet, at dette er rimeligt i forhold til foreningens økonomi - og i øvrigt på 

linje med de udgifter, der i 2017 er afholdt til selve fusionsprocessen. 

Ændringsforslag til forslaget: 
 
Grethe Leerbech, Helsingør, fremsatte - med henblik på at fremme processen - et ændringsforslag 
om stemmeret og valgbarhed for de af lokalforeningsrådet valgte 2 bestyrelsesmedlemmer til 
bestyrelsen i hovedforeningen. 
 
I fortsættelse heraf ønskede Erik Kann, Fremtidsudvalget, at præcisere forslaget, således at 
stemmeberettigede og valgbar ved lokalforeningsrådets valg af de 2 bestyrelsesmedlemmer til 
hovedforeningen alene er medlemmer af hovedforeningen. 
 
Dirigenten spurgte forslagsstilleren Grethe Leerbech, Helsingør, om hun var enig i præciseringen, 
hvilket hun bekræftede. 
 
Jørgen Kristensen, Slagelse, ønskede, at der skulle stemmes om det samlede forslag. Han var dog 
glad for debatten og henviste ændringer til en eventuel stiftende generalforsamling i den nye 
forening. 
 
Dirigenten bestemte herefter at sætte det således præciserede ændringsforslag fra Grethe 
Leerbech til afstemning ved håndsoprækning. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens 
tilslutning, at der var flertal herfor, og at ændringsforslaget skulle indgå herefter i det samlede 
forslag, når dette senere skulle komme til afstemning. 
 

Øvrige kommentarer til forslaget 

Werner Nielsen Wittekind, Holte, udtrykte, at han fandt problematisk, at der ikke blev afholdt 

generalforsamling samtidigt i SSF og DIS-Danmark. 

 

Jørgen Kristensen, Slagelse, udtrykte bekymring for, hvad SSF vil gøre på generalforsamlingen 

næsten weekend, når der er ændret i det samlede forslag.  

Næstformand Kirsten Sanders klargjorde for indholdet i indkaldelsen til generalforsamlingen for SSF 

næste weekend, og der var ingen problemer, uanset hvad vi i vores forening måtte beslutte os til 

på generalforsamlingen. 



 

Lars-Bo Bille Bossov, Haslev, var ikke tilfreds med fremlæggelsen af forslaget, og følte, at der blev 

talt ned til forsamlingen. 

Anders Bech, København, udtrykte sin utilfredshed med dirigenten, og Elly Blok, Mors, bad Anders 

Bech finde en anden dirigent, hvis han var så utilfreds. 

 

Marian Bratløv Christensen, Faxe, pointerede, at det bliver den ekstraordinære generalforsamling i 

den fusionerede forening, som skal beslutte vedtægter for den nye forening. 

 

Afstemning om forslaget 

Derefter blev der stemt om det samlede forslag, med det vedtagne ændringsforslag inkluderet. 

Der var skriftlige afstemning. 

For stemte: 106 

Imod stemte:  54 

Blanke stemmer:  1 

Forslaget fik over 1/2, men ikke 2/3 stemmeflertal. Bestyrelsen indkalder derfor  efterfølgende til 

ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal. 

 

Anders Bech, København, beklagede sig over, at dirigenten udtrykte holdning til afstemningen. 

 

Forslag til vedtægtsændringer (Forslagsstiller: Bestyrelsen) 

Per Andersen fra DIS-Danmarks bestyrelse gennemgik ændringsforslaget til foreningens vedtægter, 

det kan i øvrigt ses på foreningens hjemmeside under Generalforsamling 2018. 

 

Kommentarer til forslaget 

Jørgen Kristensen, Slagelse, ønskede, at vi ventede med at stemme om dette forslag til den 

ekstraordinære generalforsamling.  

 

Grethe Grundtvig, Kastrup, udtrykte, at det var godt at få set på vedtægterne, især fordi det 

klarlægger relationerne mellem landsforeningen og lokalforeningerne, hvilket aldrig tidligere er 

sket. 

 

Kaj Bech Holdensen, Næstved mente, at forslaget var godt, og at det var godt at få skiftet navnet på 

foreningen. Han mente dog, at afsnittet omkring Lokalforeningen §5, stk. 2 var unødvendigt, jfr. 

vores debat i dag.  

 

Dirigenten bad generalforsamlingen erindre, at ændringsforslaget, som var blevet vedtaget i dag, er 

indeholdt i det, som skal stemmes om.  

 

Mogens Pagh, Jyderup, kommenterede, at hvis der stemmes for disse vedtægter, vil foreningen 

have nye vedtægter og et nyt navn for foreningen, uanset om vi fusionerer eller ej. 

 



Nani Krejsing, Svendborg, spurgte om forslaget med partnerskabsaftalen kommer til at gælde, hvis 

vi stemte for? Per Andersen kommenterede, at det måtte udskydes til senere debat, f.eks. på den 

kommende ekstraordinære generalforsamling. 

  

Ændringsforslag fra Klaus Guldager  

Bent Andersen, Odense, efterspurgte et ændringsforslag fra et Klaus Guldager, som pt. er på rejse i 

Australien? Han overdrog en udskrift af ændringsforslaget til dirigenten, og det blev fremvist på 

projektor for forsamlingen. Formanden havde modtaget ændringsforslaget på mail dagen før 

generalforsamlingen. 

 

Ordlyden af ændringsforlaget er: ” Følgende alternative forslag til ny § 4 og § 7 fremlægges herved. 

"§4. Foreninger med slægtshistoriske og personalhistoriske formål og lokalt tilhørsforhold i 

Danmark kan være lokalforening med dertil knyttede rettigheder, jvf. § 5. Lokalforeningens 

vedtægter må ikke stride mod Danske Slægtsforskeres vedtægter. Der kan desuden ydes 

aktivitetstilskud til lokalforeningen. 

Stk. 2. Ud over samarbejdet om det fælles formål inden for slægts-, personal- og lokalhistorie kan 

lokalforeningerne indgå en partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere. 

Stk. 3. En partnerskabsaftale indebærer, at Danske Slægtsforskere stiller servicefaciliteter 

vedrørende kontingentopkrævning, hjemmesider mv. til rådighed for lokalforeningen.  

Stk. 4. Bestyrelsen for Danske Slægtsforskere fastlægger gennem udformningen af 

partnerskabsaftalen omfanget af servicefaciliteter samt de nærmere betingelser herfor. 

Stk. 5. Lokalforeningerne betaler årligt det på Danske Slægtsforskeres generalforsamling vedtagne 

bidrag for de af foreningens medlemmer, der ikke er medlemmer af Danske Slægtsforskere. 

Lokalforeninger med partnerskabsaftale betaler desuden på samme måde bidrag for de aftalte 

ydelser." 

Og  

§7. Generalforsamling. 

Stk. 3. 

Punkt 4 foreslås ændret til: 

"4 a. Fastsættelse af kontingent for medlemmer for det kommende år. 

4 b. Fastsættelse af bidrag for lokalforeninger."  

 

Skulle der blive vedtaget et andet navn for foreningen, bedes disse forslag rettet til. 

Klaus Guldager” 



Motivering af ændringsforslaget 

Dirigenten ønskede, at forslaget blev motiveret. Det gjorde Aase Beyer Clausen, Odense, og hun 

forklarede, at det vil være ønskeligt at lokalforeningen betaler for de ydelser, som de får fra 

hovedforeningen.  

I DIS-Odense opkræves kontingentet af lokalforeningen lokalt, og DIS-Danmark opkræver 

kontingent for medlemmer af hovedforeningen.  

 

Per Andersen fra DIS-Danmarks bestyrelse ønskede, at afsnittet om gebyrer udskydes til 

ekstraordinær generalforsamling, ligesom forslaget i øvrigt var uhensigtsmæssigt, da det ville 

medføre at der skulle skelnes mellem flere forskellige typer af lokalforeninger.  

DIS-Danmarks bestyrelse kunne ikke støtte Klaus Guldagers ændringsforslag. 

 

Svend-Erik Christiansen stillede spørgsmål om det var lovligt at stille ændringsforslag? Dirigenten 

forklarede, at det var lovligt, fordi generalforsamlingen var lovligt varslet om vedtægtsændringer. 

 

Herefter blev der foretaget en vejledende afstemning om Klaus Guldagers forslag ved 

håndsoprækning, og det faldt. Herefter blev der foretaget skriftlig afstemning om bestyrelsens 

forslag. 

 

Afstemning om forslaget 

For stemte: 119  

Imod stemte: 30  

Blanke: 1 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag om at det tillades Knud Haaning Andersen atter at blive medlem af DIS-Danmark 

(forslagsstiller: Ingrid Wallberg Sørensen) 

Forslaget blev enstemmigt afvist. 

 

Valg til bestyrelsen 
a. Valg formand (i lige år) 

På valg var Jesper Skov der var villig til genvalg. Jesper Skov blev genvalgt. 

b. Valg af kasserer (i ulige år) 

Jan Amnitzbøl Krusell trak sig fra posten et år før tid af helbredsmæssige grunde. 

Bestyrelsen foreslog Annette Skov Pedersen, Gentofte, til posten. Annette Skov Pedersen blev 

valgt til bestyrelsen. 

 

 

c.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg var Kathrine Tobiasen, Michael Dupont, Bodil Grove Christensen og Lone Bergmann 

(indtrådt i bestyrelsen efter Jørgen Kristensens udtræden). Alle var villige til genvalg, alle blev 

genvalgt. 




