
Referat af generalforsamling i Danske Slægtsforskere 23. april 2022. Kolding. 

Dagsorden: 

7. Valg af dirigent og stemmetællere 

Palle Øvlisen blev valgt som dirigent, som konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt 

Ove Lentz og Poul Bonvang Larsen blev valgt som stemmetællere. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 

Formand Kirsten Sanders henviste til den skriftlige beretning, og tilføjede dertil 
følgende kommentarer: 

a. Situationen omkring kassererjobbet, hvor Per Hundevad Andersen trådte til og 
hjalp os, da den daværende kasserer pludseligt stoppede. 

b. Foreningen har købt fast ejendom, til brug for Slægtsforskernes Bibliotek i 
Albertslund, , beliggende ved siden af de lokaler, som vi allerede benytter. 

c. Foreningens blad Slægtsforskeren har fået fl.ere sider, og der bliver indsendt 
flere artikler, endda så mange, at der ind imellem må udskydes til næste 
nummer. Formanden opfordrede os - dette til trods - til at komme med artikler 
eller forslag til artikler, hvis man har #noget i ærmet". 

d. Slægtsforskernes Bibliotek har utroligt meget for os slægtsforskere at hente, og 
med den nye søgningsmetode hor vi fået mulighed for fl.ere og bedre resultater. 
En meget stor tak til de frivillige på Slægtsforskemes Bibliotek. 

e. Nyhedsbrevet bliver benyttet flittigt, vi kunne teks. se dobbelt så mange 
søgninger på Dodsregister.dk ugen efter, at det blev omtalt i nyhedsbrevet. 

f. Vores vindue udadtil, Facebook, Forum og foreningens hjemmeside bliver 
flittigt benyttet 

g. Vi kan nu få medlemsrobat, når vi køber bøger i foreningens onlineshop. 
h. Lokalforeningsrådet hor haft møde (online), og Kurt Pojbjerg og Hans Mølgård 

blev genvalgt Lokalforeningsrådet er et godt sted for at finde god inspiration 
og vejledning for lokalforeningerne. Vi hor pt. 48 lokolforeninger og måske en 
ny på. vej her til sommer. ' 
Kirsten Sonders glædede sig også over at k~mme, rundt til lokalforeningerne 
ved Abent Hus-arrangementerne. 

L Slægtshistorisk Weekend blev afholdt i september 2021, og var igen en succes 
med mange deltagere, som havde lejlighed til at finde nye ideer til 
slægtsforskningen og træffe såvel n;;,e ,~om gaml~ venner. 

' ' .. ' 



j. Foreningen har møder med Rigsarkivet fire gange årligt Rigsarkivet stiller data 
til rådighed for os, bla. til Dodsregister.dk. 
Rigsarkivet får en ny hjemmeside snart, ag vi har som forening været med inde 
aver med gade råd og ønsker til det 
Projektet Link-lives kommer i luften hen over sommeren 2022. 

k. En stor tak til vares bestyrelsen, som samarbejder godt ag trækker på samme 
hammel 

Beretningen blev godkendt 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til g.odkendelse 

Fungerende kasserer Per Hundevad Andersen gennemgik regnskabet 

Medlemstallet ligger ret stabilt, i 2020 havde vi 7756 medlemmer og i 2021 havde vi 
7746 medlemmer, der havde været 502 udmeldelser og 492 ny indmeldte. 

Foreningens egenkapital primo 2021 
Arets resultat 
Legater mv. fra tidligere år 
Legater mv. modtager, ubrugte i 2021 
Foreningens egenkapital ultimo 2021 

1.334.000 kr. 
541.000 kr. 
201.000 kr. 
59.000kr. 

2.135.000 kr. 

Der var budgetteret med et overskud på 108.000 kr., men det endte med 541.000 kr. 
Det større overskud kammer fra mindre forbrug til lokalforeningsrådet, lavere 
aktivitetstilskud til lokalforeningerne, generalforsamlingen, bestyrelsesmøder, som 
blev afholdt online, samt større overskud fra forlag og materialesalg, foruden tilskud 
fra bladpulje og udlodningsmidler. 
Der havde været højere udgifter til markedsføring, primært på grund af online 
foredrag, hvor vi i 2021 havde 8 online foredrag - der er planlagt 4 online foredrag i 
2022. 
Der var også øgede udgifter til bogholderen, som nu varetager nogle arbejdsopgaver, 
som tidligere har ligget hos kassereren. 
Per Hundevad Andersen fortsatte med at fortælle, at den bedre økonomi havde gjort 
det muligt at lave bladet større og bedre, at lave online foredrag, medlemsrabatter, ny 
webshop og at købe større lokaler til Slægtsfarskernes Bibliotek. 

Der blev gjort opmærksom på, at vi har nedsat kontingent ved indmeldelse, når det 
sker efter 1. jull og at der hvert efterår køres hvervekampagner med nedsat 
kontingent mv. i en kortere periode. ' 

Regnskabet er godkendt af vores revisionsfirmq, interne revisorer og af bestyrelsen. 
' 



Regnskabet blev godkendt. 

ANGAENDE KØBET AF LOKALERNE I VÆRKSTEDSGARDEN, ALBERTSLUND: 
Bestyrelsen havde besluttet at købe lokaler i Værkstedsgården, Albertslund, fordi vi 
havde udtalt pladsmangel på Slægts(orskemes Bibliotek og nabolokalerne blev sat til 
salg, og købet blev muliggjort, fordi vi havde øget egenkapitalen. 

Lokalerne er blevet finansieret som følger. 
• 7, 7 mill kroner kontant fra vores egenkapital 
• 0,3 mill kroner fra rentefrie lån fra medlemmerne 
• 7, 7 mill. kroner lånt på pantebreve, til 6,5% over 15 år. 

Per Andersen tilføjede, at hvis egenkapitalen i foreningen bliver markant forøget i 
fremtiden, har vi sikret os, at pantebrevene kan indfries før tid. 

Købet af lokalerne fremfor leje vil i afdragsperioden på de 75 år være billigere med en 
fordel, der bliver større og større. Når lånene er indfriet, vil udgifterne alene være 
fællesudgifter og ejendomskat.. 
Ud over det købte lokale har vi to andre lejemål i samme bygning, hvor vi har ca. 
50.000 bøger pt., der er forhandlet uopsigelighed på det ene af disse lejemål 5 år frem. 

Ekspeditionen ligger også i disse lokaler i Værkstedsgården, Albertslund. 

4. Godkendelse af budget for det indeværende og det kommende år samt 
godkendelse af kontingent for 2023 

Per Andersen gennemgik budgetterne for 2022 og 2023: 

Indtægter 2022 1.975.000 kr. 
Udgifter 2022 1.900.000 kr. 
Budgetteret overskud 2022 75.000 kr. 

Indtægter 2023 1.975.000 kr. 
Udgifter 2023 1.850.000 kr. 
Budgetteret overskud 2023 125.000 kr. 

Der er afsat flere midler i budgetterne til bladet, lokalforeningerne, onlineforedrag 
(markedsføring) og ejendommen, samt til regnskabsføringen, som bogholderen står 
for. 

Begge budgetter blev godkendte. 



Der blev foreslået uændret kontingent, og det blev vedtaget 

5. Behandlin_g af indkomne forslag 
Sa. Forslag om vedtægtsændring (bestyrelsen) 

Forslaget blev vedtaget, der var 103 stemmer for, og 2 imod. 

Dette betyder, at formanden -fremover vælges af generalforsamlingen i lige år, og at 
der vælges 8 bestyrelsesmedlemmer, med4 i lige år, 4 i ulige år. De 2 sidste 
bestyrelsesmedlemmer udpeges af Lokalrådet Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
næstformand, kasserer og sekretær. 

Sb. Generalforsamlingen i Danske slægtsforsker annullerer beslutningen taget på 
den ekstraordinære generalforsamling den 24.februar 2013 (Ingrid Sørensen} 

Sc. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sørge for, at når der gives 
karantæner til personer i facebookgrupper, at der så sker en henvisning til, hvad det 
er for regler, der kan være overtrådt (Ingrid Sør-ensen) 

Sd. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at ophæve-de karantæner, der er 
sket og vil ske i foreningens Facebookgrupper, når udelukkelsen har varet mere en 
et år (Ingrid Sørensen) 

Disse tre forslag 5b, Se og 5d til generalforsamlingen blev afvist, da forslagsstilleren 
eller en befuldmægtiget ikke var til stede, jf. vedtægternes § 7, stk. 4. 

6. Valg til bestyrelsen. 

6a. Valg formand: Kirsten Sanders blev genvalgt 

6b. Valg af kasserer {bortfalder, hvis forslaget om vedtægtsændring vedtages) -
bortfaldt, se under punkt 5a. 

6c. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På Valg: Kathrine T obiasen, Michael Dupont, Jesper Skov: Alle tre blev genvalgt. 
Derudover blev Karen "Bendix Larsen, Storkøbenhavn, valgt. 

6d. Valg af suppleanter. 
På valg: Yvonne Christiansen, Birgit Vinholt Hansen: Birgit Vinholt Hansen ønskede 
ikke genvalg. 
Yvonne Christiansen blev genvalgt Rikke Vestervig .&iksen, Hobro, blev valgt 



7. Valg af interne revisorer. 
7a. Valg af en intern revisor for to år. 

På valg: Svend :Erik Christiansen: Svend Erik Christiansen blev genvalgt. 

7b. Valg af en revisorsuppleant for et år. 
På valg: Knud Spangsø: Knud Spangsø blev genvalgt 

8. Eventuelt. 
Holger Almholt spurgte til baggrunden for hvorfor Knud Haaning Andersen ikke 
kunne blive medlem afforeningen igen. Formand Kirsten Sanders gjorde kort rede for, 
at det pågældende medlem selv havde udmeldt sig af foreningen, og_ at der 
effer(ølgende havde været en ekstraordinær generalforsamling i 2013, hvor det blev 
vedtaget, at man ikke kan blive medlem, hvis der er udøvet foreningsskadelig 
virksomhed. 
Anders Straarup udtrykte -en stor ros til Slægts(orskernes Bibliotek for at have reddet 
militære arkivalier, som ellers skulle være sendt til destruktion. 
Kirsten Sanders mindede os om Slægtshistorisk Weekend d. 16. -18. september 2022, 
og at der i det kommende nyhedsbrev vil stå noget om tilmelding mv. 
Kirsten Sanders sluttede generalforsamlingen med en stor tak til de interne revisorer, 
Svend Erik Christiansen og Jan Ammitsbøl Krusell for veludført arbejde. 

Der var 105 deltagende medlemmer, ingen fuldmagter. 

~offtlfc~ 
Bodil Gro~ ~hristensen 
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Dirigent 


