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Referat af generalforsamling i  

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland,  

lørdag den 22. februar 2014, Sønderborg. 

Mødt:  ca. 65 medlemmer inkl. bestyrelsen. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til   
 godkendelse på generalforsamlingen. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleant. 

På valg til bestyrelsen for en 3årig periode er: 
 Bent Pawlowski, Tinglev. 
 Ingeborg Kraft, Ulkebøl. 
  Der skal ikke foretages valg af suppleant.  
7. Valg af revisorsuppleant (hvert 2. år). 
 På valg som revisorsuppleant er: 
 Ole H. Jensen, Nordborg. 
8. Eventuelt. 
 
Formanden Nicolai Johannsen bød velkommen. 
 
Ad 1: Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Hans Petersen, Ulkebøl, som var villig til at påtage sig hvervet. 
De fremmødte valgte ham derefter. 
Hans Petersen fastslog, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da indkaldelse og dagsorden 
var udsendt til medlemmerne i slutningen af december 2013.  
Efter vedtægterne skal indkaldelse til generalforsamling udsendes min. 14 dage før afholdelsen. 
 
Ad 2: Bestyrelsens beretning: 

”Beretning for året 2013. 

Bestyrelsen ser med glæde tilbage på de senere år, hvor der hvert år har kunnet tilbydes en række 
spændende arrangementer.  Arrangementer, som medlemmerne har støttet med engagement og stort 
fremmøde. 
 
Der var igen i 2013 medlemstilgang, hvilket må tilskrives bestyrelsens arbejde med at tilrettelægge 
programmet, så der kan tilbydes medlemmer og interesserede flere vidt forskellige emner, der både 
henvender sig til erfarne og nye slægtsforskere. 
 
I 2013 afholdtes møder med følgende emner: 

• I januar var der et lørdagsmøde med 2 foredrag: 

◦ Jytte Skaaning fortalte meget inspirerende om Retsbetjentarkiver og hvilken guldgrube af 
informationer, der her ligger kilder til da retsbetjenten havde mange og meget forskellige 
arbejdsopgaver. 

◦ Et oplæg om brugen af FamilySearch. 
• I februar var der 2 møder: 

◦ Et medlems- og kontaktmøde, hvor arkivar Mai-Brit Lauritsen fra Landsarkivet gennemgik DAISY 
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– landsarkivernes fælles registreringsdatabase, som alle kan benytte til søgning efter og 
bestilling af arkivalier.  

◦ På generalforsamlingen blev bestyrelsesmedlemmerne Nicolai Johannsen og Hanne Christensen 
genvalgt, ligesom der var genvalg til foreningens mangeårige revisor, Kaj Abildgaard. 

◦ Efter generalforsamlingen foredraget: ”Hvad Smykkeskrinet gemmer …” ved Kenn Tarbensen, 
Erhvervsarkivet, der fortalte om de arkivalier Erhvervsarkivet indeholder.  

• I marts afholdtes et foredrag med titlen: ”Christiansfeld – den ideelle by” ved Poul Erik Jespersen.  
 

• I september afholdtes det traditionelle Slægtsforskertræf.  
I 2013 blev det afholdt i ét af SFS-hallens lokaler.  
Om eftermiddagen var der et usædvanligt spændende og inspirerende foredrag kaldet ”Min 
kriminelle tip-tip-oldefar” ved Karen Straarup, der handlede om, hvordan én mands forbrydelse 
havde påvirket hele familien og hvordan dette kunne dokumenteres i skriftlige kilder.  
Det var som sædvanligt et godt møde med mange gæster og udstillere. 
Slægtsforskertræffet er en stor del af foreningens ansigt udadtil – og det er derfor en glæde at se, at 
der hvert år kommer nye gæster og ikke mindst, at nogle heraf melder sig ind i foreningen. 

• I oktober holdt foreningen ”studiedag” på Landsarkivet i Åbenrå. 
Det var et godt initiativ, idet der var 15 deltagere, så foreningen reelt optog det meste af 
landsarkivets læsesal den dag.  Om eftermiddagen havde Landsarkivet desuden et fyraftensmøde 
med temaet: ”Skifter”.  

• I november afholdtes en temadag med 3 foredrag om slægtsforskning på og ved hjælp af internettet, 
nemlig: 

◦ Introduktion til DAISY ved arkivar Mai-Brit Lauritsen, Landsarkivet for Sønderjylland.  

◦ Upload af slægtsforskning ved museumsinspektør Kim Furdal, der fortalte om persondataloven 
og ophavsretsloven og de muligheder/ begrænsninger disse giver for formidling af slægtsdata.  

◦ Introduktion til FamilySearch.  
• Årets sidste møde den 26. november, var et medlems- og kontaktmøde med temaet ”Arvegods og 

slægtsforskning”.  
Det var spændende at få indblik i, hvilke historier tilsyneladende ”enkle” genstande kunne fortælle. 
Medlemmerne viste og fortalte om egne genstande - lige fra skomagerværktøj over klemmer og 
styrmands-opgaver til lertøj og sølvtøj med datoer og navnetræk.  

 
Derudover har både Slægtsforskerværkstedet og studiekredsene afholdt møder i løbet af året.  
Slægtsforskerværkstedet er et tilbagevendende tilbud til medlemmer, hvor forskellige emner og 
problemstillinger tages op. Slægtsforskerværkstedet kører pt. på 10. år i træk. 
 
Desuden tilbød foreningen i efteråret 2013 et kursus kaldet: 

• Kursus i slægtsforskning for begyndere og let øvede.  
Der var desværre kun 3 tilmeldte, så kurset kunne ikke oprettes.  Et tilsvarende kursus i vinteren 2012 
havde 10 deltagere. 

 
Der har generelt været mange deltagere i møderne – særligt synes lørdagsmøderne at være populære, 
hvilket er positivt, da det er noget nemmere at få erhvervsaktive foredragsholdere til at holde foredrag mm i 
weekender end på hverdagsaftner.  
 
Derudover har der været 2 møder i Brugerrådet på Landsarkivet i Åbenrå. Foreningen er sammen med en 
række andre foreninger og arkiv-institutioner repræsenteret i Brugerrådet.  Herved har både bestyrelse og 
medlemmer mulighed for, at stille forslag, uddele ris og ros til Landsarkivet og Statens Arkiver i øvrigt.  
 
Hjemmesiden www.shfs.dk er en vigtig del af foreningens ansigt udadtil og tiltrækker mange besøg – ca. 
5250 på et år.  Det må siges at være ret pænt for en forening med ca. 180 husstandsmedlemmer.  
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Desværre er der dele af hjemmesiden, som ikke bruges så meget som vi ønsker f.eks.: 

• Efterlysninger, hvor man kan efterlyse familiemedlemmer eller hjælp til f.eks. opslag, kørelejlighed til 
arkivet, programmer, vejledning mm.; 

• Markedspladsen, hvor der er mulighed for at bidrage med bogtips, viden eller andet spændende. Her 
lægges også evt. bilag til afholdte møder; 
og endelig er der også: 

• Medlemmernes sider, hvor man kan få lagt et link til sin egen hjemmeside.  
 

For at hjemmesiden fortsat kan være spændende, er det nødvendigt med flere nye indlæg, efterlysninger, 
historier eller spørgsmål.   
Det er ikke alene bestyrelsens opgave, men i høj grad også noget, som medlemmerne kan bidrage med.  
 
Jeg vil slutte beretningen med at takke:  

• Medlemmer og bestyrelse som hjælper med at udbringe vores post. Hvis alle udsendelser skulle 
sendes med post Danmark ville det blive en stor udgift for foreningen. Midler, som bestyrelsen hellere 
vil bruge på gode foredragsholdere og spændende møder.  

• Bestyrelsen for endnu et godt år med konstruktive møder, gode ideer, samarbejde, hygge og en 
masse god snak om alt indenfor slægtsforskning mm. 

• Sidst - men ikke mindst - en tak til vores medlemmer for opbakning til foreningens arrangementer og 
for praktisk hjælp ved bl.a. generalforsamlingen, Slægtsforskertræffet og andre møder. 

 
På bestyrelsens vegne 

 
Nicolai Johannsen, 

Formand” 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen, hvorefter den blev godkendt. 
 
Ad 3: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse . 
2013 indmeldtes sig 20 nye medlemmer, mens kun 8 udmeldte sig af foreningen. Pr. 31. december 
2013 havde foreningen 174 husstandsmedlemmer.  
Regnskabet viser et overskud på 1099 Kr., mens formuen var 38.612 kr. pr. 31. december 2013. 
 
Spørgsmål:  Hvorfor benytter foreningen Girobank, det giver jo ingen renter? 
Svar: Margit Hansen, Kasserer:   

For få år siden havde foreningen praktisk talt ingen formue.  
Der er næsten ingen banker, der giver væsentlige renter i dag.  
Girobank er praktisk, da vi stadig bruger girokort til medlemskontingentet. 
 

Spørgsmål: Hvad med at bruge Coop-bank, der giver ½ % i rente? 
Svar fra salen: Coop-bank er en dårlig ide, da der ikke er nogen hjælp eller service. 

Coop-konto er kun en konto uden vejledning eller hjælp. 
Svar: Margit Hansen, kasserer:  

Et eksempel på, hvor foreningen har haft brug for bankens service og hjælp er til at 
gennemføre beslutningen fra Generalforsamlingen 2013, hvorefter 2 
bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til foreningens konti. Det er noget, der tager 
tid at få gennemført. 

Svar fra salen: Hvis foreningen har et CVR-nummer, så gælder foreningen som 
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erhvervskunde og kan ikke få konto i Coop-bank, der kun er for privatkunder. 
Indlæg fra salen: Girokonto er bare et navn i banken for den type konti.  
 Giver mulighed for at få lavet girokort, og det er godt at beholde det.  
 Opbakning til bestyrelsens arbejde.  
 
Spørgsmål: Hvad er formålet med formuen? 
Svar: Margit Hansen, kasserer: 
 Bestyrelsen vil meget gerne bruge flere penge på foredrag etc. Vi mangler  
 Bare ideer til møder, foredrag mm. 

Bestyrelsen ser gerne, at foreningen har en kassebeholdning svarende til ca. 1 års 
omsætning.  

Bent Pawlowski, næstformand: Et beløb på ca. 10.000 kr. er en god buffer til f.eks. 
foredragsholdere mm. 
 
Fra salen: Støtte til bestyrelsen, der yder et godt arbejde.  
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2013. 
 
Ad 4: Behandling af indkomne forslag: 
Hanne Christensen, sekretær, oplyste, at der ikke var indkommet forslag der ønskedes behandlet 
på generalforsamlingen.   
 
Ad 5: Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår: 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2015 - dvs. 170 kr. pr. husstand. 
Der var ingen modforslag, hvorefter generalforsamlingen godkendte kontingentet for 2015. 
 
Ad 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleant: 
På valg var Bent Pawlowski og Ingeborg Kraft, der begge var tilstede og villige til at fortsætte i 
bestyrelsen. 
Der var ingen øvrige kandidater, der ønskede at opstille.  
Begge blev valgt for endnu en 3-årig periode. 
 
Suppleanten var ikke på valg i 2014. 
 
Ad 7: Valg af revisorsuppleant (hvert 2. år): 
På valg var Ole H. Jensen, Nordborg, der ikke var tilstede, men han havde inden mødet telefonisk 
oplyst, at han var villig til at påtage sig hvervet som revisorsuppleant. 
Der var ingen andre kandidater, hvorefter generalforsamlingen valgte Ole H. Jensen som 
revisorsuppleant for en ny 2-årig periode. 
 
Ad 8: Eventuelt: 
Margit Hansen, kasserer: Foreningen tilbyder, at hjælpe med oprettelse af selvstændige  

studiegrupper med 4-6 deltagere, der f.eks. ønsker at øve gotisk skrift eller andre 
emner.  Grupperne mødes enten privat eller på biblioteker el. lignende.  
Der blev for nogle år siden oprettet 4 grupper, heraf kører min. 2 endnu.  
Margit Hansen vil gerne hjælpe med at sætte hold sammen – send en mail og det vil 
blive forsøgt at blive startet en gruppe lokalt. 
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Fra salen: Foreningens hjemmeside trænger til en opdatering. Den ser meget inaktiv ud og der er 
en del døde links. Problemerne med æ, ø og å gør, at mange vil opgive siden.  

Hanne Christensen, sekretær: Bestyrelsen er klar over det og jeg har en aftale med 
webmaster om, at vi skal have siden gennemgået snarest.  

 
Spørgsmål fra salen: På sidste generalforsamling omtaltes, at man forventede at skulle til  
 at betale for lokaler. Er det tilfældet? 
Nic. Johannsen, formand: Det blev omtalt at der i Esbjerg var foreninger, der tidligere  

havde kunnet låne offentlige lokaler gratis, skulle til at betale for lokaler.  
Det er endnu ikke tilfældet her i Sønderborg. 

 
Margit Hansen: Slægtsforskerværkstedet kører godt på 10. sæson.  

Det klarer mange ”knaster” med f.eks. gotisk skrift, søgning i DAISY eller andre 
internet-kilder, metoder til slægtsforskning mm. 

Hans Petersen: Der er vel 20-30 deltagere pr. gang. 
Margit Hansen: Delt arbejde er dobbelt glæde – der er jo ingen grund til, at du laver  

nøjagtig samme afskrift af en kilde, som et andet medlem.  
Lav en oversigt over dit arbejdsområde til f.eks. Slægtsforskertræffet. Måske er der 
nogen, der arbejder med samme slægt eller samme sogn. 

 
Fra salen:  Der er mulighed for at låne lokaler andre steder i kommunen, f.eks. på  
 Nordborg Hus for et mindre beløb - bl.a. et lokale med 10 PC´ere.  
Margit Hansen: Der er mange medlemmer på Sundeved og Sønderborg, samt på Als. 
Hans Petersen: Hvordan fordeler medlemmerne sig geografisk? 
Margit Hansen: Der er medlemmer over hele landet, men primært omkring Sønderborg,  

en del bor i Åbenrå, 5 i Tønder, herudover findes medlemmer bosat på Sjælland, i 
Toftlund, Tyskland mm. 

 
 
Nicolai Johannsens sluttede herefter Generalforsamlingen med at takke Hans Petersen og de 
fremmødte.  

 
 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: 

Formand:   Nicolai Johannsen, Egernsund. 
Næstformand:  Bent Pawlowski, Tinglev. 
Kasserer:   Margit Hansen, Guderup. 
Sekretær:   Hanne Christensen, Ulkebøl. 
Bestyrelsesmedlemmer: 
  Ingeborg Kraft, Ulkebøl, og 
  Karin Clausen, Dybbøl. 
Suppleant:  Tage Lahn Sloth, Sønderborg. 
 
 

 
Hanne Christensen 
Sekretær. 


