
 

 
 
 

Hillerød, den 09.08.2021 

 
 

Der indkaldes til generalforsamling i Danske Slægtsforskere Hillerød, jf. vedtægternes 

§ 5 
 

Tirsdag den 14.09.2021, kl. 18,30 i Kedelhuset, Fredensvej 12B, 3400 

Hillerød. 
 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent(er) 
 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 

Grundet Corona-nedlukning og deraf ikke afholdt generalforsamling i 2020 

fremlægges beretning for 2 år 

1. Beretning for 2019 - vedlægges 

2. Beretning for 2020 - vedlægges 

  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

Grundet Corona-nedlukning og deraf ikke afholdt generalforsamling i 2020 

fremlægges regnskab for 2 år 

1. Regnskab for 2019 - vedlægges 

2. Regnskab for 2020 - vedlægges 

 
4. Behandling af indkomne forslag 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 02.09.2021, send mail til: 

formand@dshil.dk 
 

Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af § 1: 

”Foreningens navn er Danske Slægtsforskere Hillerød.” ændres til: ”Foreningens 
navn er Danske Slægtsforskere Hillerød og omegn” 

Begrundelse: At foreningens medlemmer også bor andre steder end i Hillerød. 

 

Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af § 4, 1. afsnit: 
”Danske Slægtsforskere Hillerød ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som 

vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer så 2 vælges i 

lige år for 2 år ad gangen, (resten uændret)” ændres til: 
”Danske Slægtsforskere Hillerød ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer som 

vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer så 4 vælges i 

lige år for 2 år ad gangen, (resten uændret)” 

Begrundelse: Vi ønsker bestyrelsen udvidet, så vi ikke er så sårbare ifm 
beslutningsdygtighed samtidig med, at vi ønsker indvalgt en person, der kunne 

varetage kassererfunktionerne.  
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5. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens forslag til kontingentet for 
efterfølgende år 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Grundet Corona-nedlukning og deraf ikke afholdt generalforsamlingi 2020 er 

hele bestyrelsen på valg: 
 

På valg for 1 år er: 

Birgit Vinholt Hansen, formand (modtager genvalg) 

Flemming Svane Petersen, næstformand (modtager genvalg) 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af: 

Malcolm Theakston 

Bo Michael Andersen 
 

         På valg for 2 år er: 

         Elisabeth Enghave (modtager genvalg) 
         Birgit Larsen (modtager genvalg) 

         Maren Sønder Petersen (tidl. suppleant, modtager valg) 

                 

7. Valg af suppleanter for 1 år til bestyrelsen 
på valg er:  

vakant  

  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant, begge poster vælges for 1 år  

På valg er: 

Joan Eriksen, revisor. (modtager genvalg) 

Finn Tangaa, revisorsuppleant (tidl. best.medlem, modtager valg) 
 

9. Eventuelt 

 
 

 

med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Danske Slægtsforskere Hillerød 


