
Referat fra den ordinære generalforsamling i 
Danske Slægtsforskere Hillerød. 

 
 
 
 
Birgit Vinholt Hansen bød velkommen. 
 
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. Valg for 1 år og valg for 2 år 
7. Valg af suppleanter for 1 år til bestyrelsen 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt. 
 

1. Bestyrelsen foreslog Per Andersen som dirigent og Elisabeth Enghave blev valgt til referent.  
 
Per Andersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dagsorden var udsendt 
sammen med indkaldelsen. Derefter fik formanden ordet. 

 
2. Bestyrelsens beretning er lagt på hjemmesiden, hvor den kan læses. Birgit Vinholt Hansen nævnte, 

at på grund af restriktioner har det været umuligt at afholde generalforsamling i 2020, vi ville gerne 
have holdt den. Derfor holder vi for 2019 og 2020. 
 
Nævnte at der har været afholdt 2 arrangementer i ½ halvår inden nedlukning, hvor der har deltaget 
ca. 30 medlemmer hver gang. Der har været afholdt studiegrupper, åbent hus, familyserch, 
temadage, Legasy, DNA og foto, som foregår 1. og 3. søndag hver måned. Til åbent hus kommer 
ca. 15 -20 personer. On-line foredrag var kun for medlemmer,  
 
Der er udsendt nyhedsbreve. Power Points for afholdte foredrag kan findes på hjemmesiden. 
 
Vi var i 2019 85 medlemmer og i 2021 er der optalt 133 medlemmer. 
 

3. Birgit Vinholt Hansen gennemgik det reviderede regnskabet for både 2019 og 2020, hvor der blev 
konstateret overskud begge år, begge blev godkendt uden bemærkninger. 
 

 
4. Der var fremsendt 2 forslag til vedtægtsændringer: Det ene er ændring af navn til: Danske 

Slægtsforskere for Hillerød og Omegn, blev godkendt.  
 
Det andet er ændring af § 4. Udvidelse af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 7. For at være 
beslutningsdygtige skal der være mindst 3 til stede, hvilket har vist sig i nogle situationer, at være 
vanskeligt. Forslaget blev godkendt ved håndsoprækning. 
 
Dog, at der på næste generalforsamling i 2022, skal stilles forslagsændring om, at der skal være 
mindst 4 bestyrelsesmedlemmer til stede og ikke 3. 

 
5. Flemming Svane-Petersen forelagde budget for 2022, der bliver ingen ændring af kontingentet, som 

er på kr. 100,- årligt. 
 

 



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Da der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020 er hele 
bestyrelsen på valg. 
 
Birgit Vinholt Hansen, Flemming Svane-Petersen, Malcolm Theakston (ny) og Bo Michael Andersen 
(ny) blev alle valgt for 1 år. 
 
Elisabet Enghave, Birgit Larsen og Joan Eriksen (ny) blev alle valgt for 2 år.  
 
Maren Søndergaard Pedersen og Finn Tangaa træder ud af bestyrelsen.  

 
7. Som suppleant blev Maren Søndergaard Pedersen og Dorte Nielsen (ny)  valgt. 

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

 
9. Birgit Vinholt Hansen benyttede lejligheden til at sige tak til Finn Tangaa og Ole Rafn for deltagelse i 

bestyrelsesarbejdet. Til slut takkede Birgit Vinholt Hansen Per Andersen, der var dirigent. 
 
 
 
For referatet 
Elisabeth Enghave 
14/9 2021 


