Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
Referat af Generalforsamling 25. februar 2017.
Ulkebøl 4. marts 2017.
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.
Valg af suppleant (hvert andet år):
Tage Lahn Sloth, Sønderborg.
7. Valg af revisor (hvert 2. år).
På valg som revisor er:
Kaj Abildgaard, Sønderborg.
8. Eventuelt.
Formanden Nicolai Johannsen bød velkommen.
Der deltog ca. 50 medlemmer (inkl. bestyrelsen) i mødet.
Ad 1: Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Peter Kirkbak, Sønderborg, 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 2016-2017, hvormed det i vedtægterne beskrevne varsel på 14
dage var overholdt.
Der var ingen bemærkninger til den udsendte dagsorden, som derefter blev godkendt.
Ad 2: Bestyrelsens beretning for 2016:
”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. Medlemstallet ligger ret stabilt på omkring 175-180 husstandsmedlemmer.
Ved generalforsamlingen i februar 2016 var der genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Nicolai Johannsen og
Hanne Christensen, samt genvalg til revisorsuppleant Ole H. Jensen. Foreningen har således haft den
samme bestyrelse siden 2006.
I årets løb har foreningen afholdt flere heldagsarrangementer med bl.a. udstilling, foredrag og
Slægtsforsker-Café. Desuden har være tilbudt en række foredrag om vidt forskellige emner som for
eksempel:
•
•
•

Den slesvigske Samling, Flensborg,
Kilder til slægtsforskning i Tyskland,
1. verdenskrig,
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•
•
•

De glemte udvandrere – om dansk udvandring til Holland i 1700 og 1800-tallet,
Arbejdsdag på Rigsarkivets læsesal, Aabenraa,
Brothers Keeper.

Efterårets program lagde ud med ”Slægtsforskertræffet” i september, der blev afholdt for 12. år i træk.
Slægtsforskertræffet er en stor del af foreningens ansigt udadtil 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 altid er 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.
Tilslutningen har desværre været aftagende de senere år og bestyrelsen har derfor drøftet, hvorvidt tiden er
løbet fra denne mødeform og om, der også fremover skal afholdes ”Slægtsforskertræf”.
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.
Et nyt arrangement kaldet ”Slægtsforskere hjælper hinanden” blev introduceret i august 2016 og afholdt 4
aftner i løbet af efteråret.
Møderne er tænkt som et tilbud til medlemmer og ikke-medlemmer, der aktuelt sidder med et problem eller
et spørgsmål, som måske kan løses ved hjælp af andre slægtsforskere.
I efteråret 2016 blev der igen udbudt en kursusrække over 4 lørdage kaldet:
•

Kursus i slægtsforskning for begyndere.
Der var desværre ikke interesse nok for kurset, så det kunne ikke gennemføres.

Derudover har Nicolai Johannsen, som repræsentant for Slægtshistorisk Forening Sønderjylland, deltaget i 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 bestyrelse og hjælpere repræsenteret foreningen ved de traditionelle Husflidsudstillinger i
oktober 2016 på Sønderborg Slot og på Cathrinesminde Teglværksmuseum. I november deltog dele af
bestyrelsen i Slægtsforskerdag 2016 på Dansk Centralbibliotek i Flensborg.
Alle arrangementer var gode og der blev skabt en del nye kontakter.
I anledning af disse møder udarbejdede bestyrelsen en folder om foreningen, der lægges ud forskellige
steder og ved forskellige møder. Med hjælp fra medlem Mona Johnsen-Dietzel blev folderen oversat til tysk.
Der skal derfor lyde en stor tak til Mona.
Der har generelt været god tilslutning til foreningens arrangementer – særligt synes lørdagsmøderne at
være populære, hvilket er positivt, da det ofte er nemmere at få erhvervsaktive foredragsholdere til at holde
foredrag i weekender end på hverdagsaftner.
Foreningens webside www.shfs.dk er en vigtig del af foreningens ansigt udadtil og tiltrækker mange besøg.
I november 2016 rundede det årlige besøgstal for første gang 20.000 – i alt blev www.shfs.dk besøgt over
22.700 gange i løbet af 2016.
Det må siges, at være et ret pænt besøgstal for en forening med ca. 180 husstandsmedlemmer. Tak for
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opbakningen til foreningens website. Brug siden og kom endelig med ideer til, hvordan vi kan forbedre
siden.
Jeg vil slutte beretningen med at takke:

• 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 2016 var der en forandring i antallet af medlemmer, idet der ved årets start var 183 medlemmer
og ved slutningen 173 husstandsmedlemskaber. Ændringen dækker over, at 16 meldte sig ud,
mens 6 nye medlemmer meldte sig ind.
Margit Hansen gennemgik regnskabet for 2016:
Indtægterne (dvs. kontingent for 2016, forud-indbetalte kontingenter for 2017 og entréindtægter)
var på 35.530 kr.
En del medlemmer overførte kontingentet for 2017 allerede i 2016, da bestyrelsen kunne uddele /
udsende ”Slægten” og girokortet fra sidst i december 2016.
Kontingenter konteres i det år beløbet indbetales og ikke i det år som kontingentet gælder.
Udgifterne udgjorde i 2016 i alt 30.151 kr.
Heraf blev der i 2016 brugt 11.489 kr. på foredrag og div. medlemsmøder inkl. annoncering.
Den næststørste udgiftspost på 5.140 kr. er kontingentet til Sammenslutningen af Slægtshistoriske
Foreninger (= SSF), der bl.a. udgiver ”Slægten”.
Udgifterne til porto var på 3.725 kr.
Regnskabet udviser for 2016 et overskud på 5.379 kr.
Formue pr. 31. december 2016 var 40.933 kr.
Der var ingen spørgsmål til selve regnskabet, som derfor blev godkendt.
Spørgsmål fra salen: Hvor mange foredragsholdere har der været i 2016?
Margit Hansen: Det har vi ikke optalt, men det kan ses ved at gennemse programmet for 2016 på
foreningens website eller i de gamle medlemsbreve. Antallet af foredrag ændrer sig hvert år.
Spørgsmål fra salen: Hvad hvis Post Danmark lukker – hvordan skal der så kommunikeres med
medlemmerne?

Side 3 af 5.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
Referat af Generalforsamling 25. februar 2017.
Margit Hansen: Det tager vi, hvis det bliver aktuelt. Ellers udsender bestyrelsen jævnligt mails om
kommende arrangementer samt orienterer medlemmer via hjemmesiden.
Ad 4: Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen ønskede følgende forslag behandlet:
”På grund af foreningens øgede aktiviteter de senere år, samt for kunne løse de
fremtidige udfordringer, foreslår bestyrelsen, at der på generalforsamlingen
2017 vælges i alt 2 suppleanter med en funktionsperiode på 2 år hver”.
Spørgsmål fra salen: Deltager suppleanterne i bestyrelsesmøderne?
Nic. Johannsen: Ja – suppleanter er meget velkomne til bestyrelsesmøderne og deltager som
regel. Det giver en god dynamik og vi sikrer derved, at de er informeret når/hvis de skal overtage
en bestyrelsespost.
De fremmødte godkendte bestyrelsens forslag.
Ad 5: Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår:
På grund af den gode økonomi foreslog bestyrelsen at kontingentet for 2018 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:
Valg til bestyrelsen:
På valg var Bent Pawlowski og Ingeborg Kraft.
Bent Pawlowski var til stede og villig til genvalg. Ingeborg Kraft deltog ikke i generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslog Peter Kirkbak, Sønderborg, som kandidat til bestyrelsen.
Peter Kirkbak deltog i generalforsamlingen og var villig til at indtræde i bestyrelsen.
De fremmødte valgte Bent Pawlowski og Peter Kirkbak til bestyrelsen.
Valg af suppleant:
På valg var Tage Lahn Sloth, Sønderborg, der var villig til genvalg.
Bestyrelsen forslog Orla Sørensen, Dybbøl, som ny suppleant (se punkt 4). Orla Sørensen var
tilstede og villig til at opstille som suppleant.
Begge blev valgt for en 2-årig periode.
Ad 7: Valg af revisor:
Kaj Abildgaard var på valg. Han deltog ikke i generalforsamlingen, men havde overfor foreningens
kasserer givet udtryk for, at være villig til genvalg.
Generalforsamlingen valgte Kaj Abildgaard.
Ad 8: Eventuelt:
Spørgsmål fra salen: Er der et samarbejde med DIS-Danmark?
Nic. Johannsen: Ikke direkte mellem Slægtshistorisk Forening Sønderjylland og DIS-Danmark.
Derimod er der forhandlinger og planer om en sammenlægning og dannelse af en helt ny forening
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med medlemmer fra DIS-Danmark, Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (= SSF) og
på længere sigt også Samfundet for Genealogi.
Nic. Johannsen orienterede om planerne:
Der arbejdes på at lave én stor forening for alle slægtsforskere for, at øge gennemslagskraften
overfor Rigsarkivet og politikere m.fl.
Det er endnu på forhandlingsbordet og der er pt. ikke udkommet noget konkret – udover, at der fra
sommeren 2017 udsendes ét fælles blad – dvs. medlemmer af SSF får 3 blade i 2017 mod normalt
2 numre af ”Slægten”.
Der forhandles endnu om kontingentforhold, medlemsforhold, stemmeret mm.
Hvis SSF nedlægges for at indgå i en ny organisation/forening er det op til de lokale foreninger, om
de vil være med i den nye sammenslutning.
Det vil kræve en afstemning på generalforsamlingen og en vedtægtsændring. Det bliver tidligst
aktuelt til generalforsamlingen 2018.
Man kan følge med i Nyhedsbrevene fra SSF på www.SSF.dk eller på vores egen website:
www.shfs.dk
-¤Spørgsmål fra salen: Hvad med Slægtshistorisk Forening Sønderjylland, hvis en sammenlægning
mellem bl.a. DIS-Danmark og SSF bliver aktuel?
Nic. Johannsen: Det er op til medlemmerne. Vi kan enten fortsætte i den nye forening eller
fortsætte som en selvstændig forening.
Der er som sagt endnu ikke aktuelt og bestyrelsen følger situationen så godt som muligt.
-¤Da der ikke var flere spørgsmål og kommentarerer takkede dirigenten, Peter Kirkbak, 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:
Suppleanter:

Nicolai Johannsen, Egernsund.
Bent Pawlowski, Tinglev.
Margit Hansen, Guderup.
Hanne Christensen, Ulkebøl.
Karin Clausen, Dybbøl, og
Peter Kirkbak, Sønderborg.
Tage Lahn Sloth, Sønderborg, og
Orla Sørensen, Dybbøl.
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