Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.
Ulkebøl 26. februar 2016.
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:
Nic. Johannsen, Egernsund.
Hanne Christensen, Ulkebøl.
Valg af suppleant (hvert andet år):
Der var ikke valg til suppleantposten i år.
7. Valg af revisorsuppleant (hvert 2. år).
På valg som revisorsuppleant er:
Ole H. Jensen, Nordborg.
8. Eventuelt.
Formanden Nicolai Johannsen bød velkommen.
Der deltog 31 medlemmer (inkl. bestyrelsen) i mødet.
Ad 1: Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Bent Pawlowski som dirigent. Der var ikke andre forslag og han var villig til at
påtage sig hvervet. Generalforsamlingen godkendte forslaget.
Dirigenten konstaterede herefter, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt til
medlemmerne omkring årsskiftet 2015-2016, hvormed det i vedtægterne beskrevne varsel på 14
dage var overholdt.
Der var ingen bemærkninger til den udsendte dagsorden, som derved blev godtkendt.
Ad 2: Bestyrelsens beretning for 2015:
”Bestyrelsen ser med glæde tilbage på de senere år, hvor der hvert år har kunnet tilbydes en række nye
spændende arrangementer. Arrangementer, som medlemmerne har støttet med engagement og stort
fremmøde.
Der var igen i 2015 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.
Ved generalforsamlingen i februar 2015 var der genvalg til bestyrelses-medlemmerne Margit Hansen og
Karin Clausen, samt genvalg til Tage Lahn Sloth som suppleant. Der var ligeledes genvalg af foreningens
mangeårige revisor Kaj Abildgaard.
Foreningen har således haft den samme bestyrelse siden 2006.
Det tager bestyrelsen som udtryk for medlemmernes tilfredshed med det arbejde bestyrelsen lægger i
planlægning af arrangementer og andre aktiviteter.
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I årets løb har foreningen afholdt 4 heldagsarrangementer med bl.a. udstilling, foredrag og SlægtsforskerCafé. Desuden har været tilbudt en række foredrag om vidt forskellige emner som:
•
•
•
•
•
•
•

Introduktion til DAISY,
Webbaseret slægtsforskning,
Retsbetjentarkiver,
Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner,
Brothers Keeper,
Hærens og søværnets arkiver, samt
Hvad kan biblioteket tilbyde slægtsforskerne?

Efterårets program lagde ud med ”Slægtsforskertræffet” i september, der blev afholdt for 11. år i træk.
Slægtsforskertræffet er en stor del af foreningens ansigt udadtil og tiltrækker heldigvis en del publikum. Det
skyldes ikke mindst udstillerne – både de nye og de der gentagne gange har været villige til at vise dele af
deres slægtsforskning til inspiration for andre.
Udstillerne bidrager i høj grad til, at Slægtsforskertræffet er så godt besøgt, altid interessant og - ikke
mindst – er et meget hyggeligt arrangement, hvor snakken går på kryds og tværs mellem medlemmer,
gæster og udstillere fra vores og andre foreninger.
Derudover har både Slægtsforskerværkstedet og studiekredsene afholdt flere møder i løbet af året.
Slægtsforskningsværkstedet er et tilbagevendende tilbud til medlemmer, hvor forskellige emner og
problemstillinger tages op.
I efteråret 2015 blev der igen – på grund af efterspørgsel - udbudt en kursusrække over 4 lørdage kaldet:
•

Kursus i slægtsforskning for begyndere.
Der var 16 tilmeldte, hvilket er det højeste antal tilmeldte, der har været til foreningens
slægtsforskerkursus.

Der har generelt været god tilslutning til foreningens arrangementer – særligt synes lørdagsmøderne at
være populære, hvilket er positivt, da det er noget nemmere at få erhvervsaktive foredragsholdere til at
holde foredrag m.m. i weekender end på hverdagsaftner.
Derudover har der været 2 møder i Brugerrådet på Rigsarkivet i Aabenraa, hvor foreningen sammen med en
række andre foreninger og arkiv-institutioner er repræsenteret. Herved har både bestyrelse og medlemmer
mulighed for, at stille forslag, uddele ris og ros til Rigsarkivet i Aabenraa og Statens Arkiver i øvrigt.
Endeligt har bestyrelsen og hjælpere repræsenteret foreningen ved de traditionelle Husflidsudstilling i
oktober 2015 på Sønderborg Slot og på Cathrinesminde Teglværksmuseum.
Begge arrangementer var gode og der blev skabt en del nye kontakter.
Foreningens webside www.shfs.dk er en vigtig del af foreningens ansigt udadtil og tiltrækker mange besøg
– ca. 12.000 i 2015. Det må siges, at være et ret pænt besøgstal for en forening med ca. 180
husstandsmedlemmer.
Jeg vil slutte beretningen med at takke:
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•

•
•

Medlemmer og bestyrelse som hjælper med at udbringe foreningens 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 skal takkes 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 stor tak skal lyde 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”

De fremmødte havde ingen spørgsmål til beretningen, som derefter blev godkendt.

Ad 3: Kassereren fremlægger regnskabet:
I 2015 var der en forandring i antallet af medlemmer, idet der ved årets start var 182 medlemmer
og ved slutningen 184 husstandsmedlemskaber. Tallet dækker over, at 7 meldte sig ud, mens der
var tilgang af 9 nye medlemmer.
Margit Hansen gennemgik regnskabet for 2015.
Indtægterne for medlemskabet for 2015 ser ud til at være lavere end normalt, men det skyldes, at
bestyrelsen (på grund af portostigningen ved årsskiftet 2014-2015) udsendte medlemsbrev og
girokort med kontingent for 2015 allerede i december 2014. Mange medlemmer betalte derfor
kontingentet for 2015 allerede i 2014.
Kontingenter konteres i det år beløbet indbetales og ikke i det år som kontingentet gælder.
Udgifterne til porto var minimale i 2015, hvilket dels skyldes ovennævnte udsendelse af ”Slægten”
mm. for foråret 2015, dels på grund af udsendelsen af fællesnummeret af ”Slægten” og ”Slægt og
Data” i sommeren 2015, hvor portoen blev betalt af de 2 foreninger.
I 2015 er der brugt 14.435 kr. på foredrag inkl. annoncering.
Den næststørste udgiftspost på 4.888 kr. er kontingentet til Sammenslutningen af Slægtshistoriske
Foreninger (= SSF), der bl.a. udgiver ”Slægten”.
Regnskabet udviser for 2015 samlet et lille overskud på 1.586 kr.
Formue pr. 31. december 2015 var 35.554 kr.
Kommentarer fra generalforsamlingen: Meget fint resultat.
Der var på dette tidspunkt ingen spørgsmål til selve regnskabet, som derfor blev godkendt.
Spørgsmål fra salen: Hvad skal foreningens formue bruges til?
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Svar fra Margit Hansen: Der bruges løbende af formuen.
Der er ofte et mindre underskud på regnskabet – især på grund af portoudgifterne, der jo
stiger næsten årligt.
Det er bestyrelsens holdning, at foreningen ikke skal være en ”sparekasse”, men at
pengene skal arbejde for medlemmerne i form af arrangementer, foredrag mm.
Medlemmerne er altid velkomne til at komme med forsalg og ønsker til arrangementer,
foredrag og andet.
Spørgsmål: Kan der arrangeres længevarende kurser – minikurser over 3-4 gange? Her tænkes
f.eks. på kursus ang. matrikelkort.
Svar fra Margit Hansen: Netop emnet matrikelkort tages op på et møde i efteråret 2016.
Det er et stort og svært emne, som man måske med fordel kunne oprette en studiekreds
om. Da de fleste er interesserede i 1-2 lokale områder, er det nok svært, at gennemgå det
i en større gruppe.
Kommentar fra salen: Kurserne på Rigsarkivet i Aabenraa er kun på 2 timer om formiddagen. Det
er for kort tid til, at man kan sætte sig ind i emnet.
Bestyrelsen tager emnet om længerevarende kurser / møder / temaer op.
Ad 4: Behandling af indkomne forslag:
Der var heller ikke dette år indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen.
Ad 5: Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår:
På grund af den gode økonomi foreslog bestyrelsen at kontingentet for 2016 vil være uændret i
forhold til tidligere år – dvs. 170 kr. årligt pr. husstand.
Generalforsamlingen godkendte forslaget.
Ad 6: Valg til bestyrelse og evt. suppleant:
På valg var Nic. Johannsen og Hanne Christensen, der begge har været i bestyrelsen i siden
2004.
Der var ingen andre forslag og begge var til sted og villige til at fortsætte i bestyrelsen.
Begge blev genvalgt.
Ad 7: Valg af revisorsuppleant:
Ole H. Jensen var på valg som revisorsuppleant. Han var ikke til stede, men havde overfor
formanden Nic. Johannsen tilkendegivet, at han var villig til at fortsætte på posten for en 2-årig
periode.
Generalforsamlingen havde ikke andre forslag og Ole H. Jensen blev genvalgt.
Ad 8: Eventuelt:
Website:
Hanne Christensen kom i egenskab af foreningens webmaster med opfordring til, at benytte
www.shfs.dk – her er mulighed for, at spørge, dele tips, dele links, tilbyde eller efterlyse hjælp, få
lagt en anetavle ud mm.
Medlemmerne er meget velkomne til, at komme med ønsker, ideer og bidrag.
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-¤Spørgsmål: Har bestyrelsen overvejet, at profilere foreningen ved at deltage med en stand ved
f.eks. markedsdage mm.?
Svar fra bestyrelsen (Hanne Christensen og Nic. Johannsen): Bestyrelsen deltager i en del – har
bl.a. vist foreningens arbejde ved 2 husflidsudstillinger i 2015, deltager i Slægtshistorisk Weekend,
Slægtsforskermøde i Flensborg 2014 og 2016 mm.
Det er begrænset, hvor meget bestyrelsen kan overkomme.
-¤Spørgsmål: Er der planer om, at lave et arrangement om slægtsforskningsprogrammet Legacy?
Svar: Bestyrelsen har drøftet det – der er mange og meget forskellige programmer til
slægtsforskning på markedet. Det vil være umuligt at holde øje med dem alle og løbende lave
arrangementer for dem.
Der har hidtil været 2-3 forespørgsler om Legacy i løbet af de sidste 4-5 år og det har derfor været
drøftet i forbindelse med lægning af foreningens program.
Foreløbig har bestyrelsen ikke fundet grundlag for, at arrangere et møde om Legacy – dels på
grund af den begrænsede efterspørgsel, dels på grund af, at bestyrelsen ikke har forbindelse til
nogle, der kan holde et sådant møde.
Har man kendskab/kontakt til nogen, der kan og vil holde et oplæg / kursus i f.eks. Legacy, er man
velkommen til at sende oplysningerne til bestyrelsen.
Man er desuden velkommen til, at melde sig på foreningens website, hvis man bruger Legacy og
gerne vil hjælpe andre med programmet (= en slags ”fadder”-ordning) – se under ”Markedsplads”
og ”Medlemmer tilbyder” på www.shfs.dk
Er der interesse for, at lave en ”studiegruppe” for brugere af Legacy eller andre programmer /
emner, er bestyrelsen gerne behjælpelig med at bestille lokaler på f.eks. Sønderborg Bibliotek og /
eller annoncering på websitet mm.
-¤Spørgsmål fra salen: Hvis man har brug for hjælp til f.eks. slægtsforskning – hvor finder man den?
Svar: Der er flere muligheder:
a) Slægtsforskerværkstedet, der afholdes ca. 1 gang pr. måned fra oktober til marts.
b) Spørge ved møderne.
c) Kontakte medlemmer, der tilbyder hjælp (se under ”Markedsplads” og ”Medlemmer
tilbyder” på www.shfs.dk)
d) Spørge bestyrelsen.
-¤Opfordring fra salen: Foreningen skal have flere yngre medlemmer.
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Opfordring fra salen: Der skal reklameres mere for foreningen. Har deltaget i et kursus på
Rigsarkivet i Aabenraa – her vidste kun meget få deltagere, at der er en forening i Sønderborg.
Hvorfor er der ingen reklamer for foreningen på Rigsarkivet i Aabenraa?
Svar fra Hanne Christensen: Der ligger reklame for foreningen på Rigsarkivet – nemlig ”huskeren”
med foreningens program, samt evt. en plakat på opslagstavlen.
Møder annonceres og omtales desuden i JydskeVestkysten (bl.a. de små grå-annoncer),
ugeaviser og www.slaegtogdata.dk
-¤Tastefest på Rigsarkivet i Aabenraa:
Hanne Christensen orienterede om et arrangement på Rigsarkivet i Aabenraa, der for første gang
forsøger sig med en ”tastefest”, hvor frivillige mødes og hygger sig sammen med at indtaste en
bestemt kilde – denne gang er det oplysninger fra DSK´s medlemskartotek fra Sønderborg amt.
Læs evt. mere på http://www.shfs.dk/raa-rigsarkivet-inviterer-til-tastefest-med-soenderjyske-kilder/
-¤Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (= SSF):
Nic. Johannsen orienterede om situationen i SSF, hvor formanden på grund af personlige forhold
er gået af i utide efter kun ca. 1 år på posten.
En del medlemsforeninger har meldt sig ud af SSF, hvorfor der pt. tales om kontingentstigning på
mellem 10-20 kr. pr. medlem i medlemsforeningerne.
For Slægtshistorisk Forening Sønderjylland vil det (ved en stigning på 10 kr. pr. medlem)
formodentlig betyde en stigning i kontingent på ca. 1850 kr. ved 185 medlemmer. Det vil helt
sikkert blive drøftet på SSF´s Årsmøde, der afholdes ultimo april 2016.
-¤Da der ikke var flere spørgsmål og kommentarerer takkede dirigenten, Bent Pawlowski,
forsamlingen for en god generalforsamling og erklærede denne for afsluttet.
Hanne Christensen
Referent.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær & webmaster:
Bestyrelsesmedlemmer:
Suppleant:

Nicolai Johannsen, Egernsund.
Bent Pawlowski, Tinglev.
Margit Hansen, Guderup.
Hanne Christensen, Ulkebøl.
Ingeborg Kraft, Ulkebøl, og
Karin Clausen, Dybbøl.
Tage Lahn Sloth, Sønderborg.
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