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Referat af generalforsamling i  

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland,  

afholdt 23. februar 2019 i Sønderborg. 
 

Ulkebøl 1. marts 2018. 
Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent. 
2.  Bestyrelsens beretning. 
3.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på 

generalforsamlingen. 
4.  Behandling af indkomne forslag. 
  a) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (se bilag). 
5.  Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår. 
6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleant. 
  På valg til bestyrelsen for en 3-årig periode er: 
   Nic. Johannsen, Egernsund. 

  Hanne Christensen, Ulkebøl. 
  På valg som suppleant for en 2-årig periode er: 
   Vacant. 
7.  Valg af revisor (hvert 2. år). 
  På valg som revisor er: 

   Kaj Abildgaard, Sønderborg. 
8.  Eventuelt. 
 

I generalforsamlingen deltog 42 personer, heraf de 7 bestyrelsesmedlemmer (inkl. suppleant) 
 
Formand for SFS Nicolai Johannsen bød velkommen.  
 
Ad 1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Svend Aage Mikkelsen, Aabenraa, som dirigent. 
Han var tilstede og villig til at påtage sig hvervet.  
Der var ingen alternative forslag fra de fremmødte, hvorfor Svend Aage Mikkelsen blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede at der allerede i januar 2019 var meldt ud, hvilken dato der ville blive 
afholdt generalforsamling, mens dagsordenen var udsendt den 4. februar 2019 via mail til 
medlemmerne.  
Dermed var det i de gældende vedtægter bestemte varsel på 14. dage overholdt og 
generalforsamlingen gyldig. Ligeledes var der ingen kommentarer eller tilføjelser til dagsorden, 
hvorfor også denne blev godkendt. 
 
Ad 2. Bestyrelsens beretning: 
Suppleant Eddie Troelsgaard Nielsen oplæste bestyrelsens beretning, der samtidigt blev vist på 

storskærm: 

”Bestyrelsen har i 2018 afholdt 8 bestyrelsesmøder samt kommunikeret via mail og ved foreningens møder.  

 

I 2018 blev foreningens kendte logo opdateret, så det passer bedre ind i den digitale tidsalder. Det betyder at 

foreningen fremover benytter 2 logo´er – det gamle sort-hvide til print på papir og det farvede til website, 

omtaler på internettet og annoncer med mere.  

Samtidig blev der fremstillet 2 roll-ups med det nye logo og adressen på foreningens website. Disse skal bruges 

til at markere foreningen både ved egne møder og når foreningen deltager som gæst eller udstiller ved andres 

arrangementer.  

 

I 2018 bød foreningens kalender på foredrag og andre møder om så forskellige emner som: 
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• ”Da sønderjyderne blev preussere i 1867” ved dr.phil. Hans Schultz Hansen. Rigsarkivet, Aabenraa, 
der handlede om reaktioner, pligter og rettigheder da hertugdømmerne blev indlemmet i Preussen. 

• ”Faderskab og skilsmisse” ved cand.phil. Svend-Erik Christiansen.  

• ”Slægtsforskning i 1900-tallet” ved Per Andersen, der levende fortalte om mulighederne for at finde 
nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet.  

• ”Sønderjyder i de tyske kolonier i Afrika” ved museumsinspektør, ph.d. Mikkel Leth Jespersen, 
Museum Sønderjylland – Aabenraa, der fortalte om den tyske interesse for og kolonisering af Afrika fra 
midten af 1800-tallet. 

• Slægtsforskningsprogrammet ”Brothers Keeper” blev præsenteret af den danske distributør Chris Gade 
Oxholm Sørensen. 

• ”Danmarkshistorie på sogneniveau” ved forfatter Ove Madsen, der med udgangspunkt i sine bøger 
fortalte om dagligliv, samfundsliv og kristenliv i Snejbjerg, et typisk vestjysk hedesogn, i perioden fra 
1769 til 1914. 

• ”Slægtsforskning i Tyskland” ved cand.theol. & sognepræst Henriette L. Idestrup, Odense. 

• ”Jordemoderuddannelsen i Danmark og kilder til denne samt til andet om jordemødre” ved 
forhenværende overlæge Magne Juhl. 

• ”Sønderjyske fond – kilder til tiden efter 1. verdenskrig” ved Mai-Brit Lauridsen, Rigsarkivet Aabenraa, 
som gav indblik i en ret ukendt kilde. 

 

Derudover var der som sædvanligt hyggeligt samvær, inspiration og hjælp medlemmerne imellem ved 

arrangementer som medlems- og kontakt-møder, slægtsforskerværksted (i alt 8 gange) og aftenmøder under 

temaet ”Slægtsforskere hjælper hinanden” (ligeledes 8 gange). 

Desuden er der pt. 2 studiegrupper, der mødes for at hjælpe hinanden med blandt andet tydning af gotisk skrift. 

Disse grupper er selvstændige og aftaler selv møder mm.  

 

Desværre måtte et kursus i slægtsforskning for begyndere i efteråret 2018 aflyses på grund af manglende 

tilmeldinger, hvilket også var tilfældet med et julearrangement. 

 

Generalforsamlingen 2018:  

På generalforsamlingen i februar 2018 besluttedes, at Slægtshistorisk Forening Sønderjylland skulle indgå en 

partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere, såfremt sammenlægningen af DIS-Danmark og 

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger blev realiseret. Sammenlægningen blev gennemført i foråret 

2018 og fik navnet Danske Slægtsforskere.  

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland indgik derfor i sommeren 2018 en partnerskabsaftale med Danske 

Slægtsforskere.  

 

På generalforsamlingen var der genvalg til Margit Hansen, mens Karin Clausen efter 12 år i bestyrelsen ikke 

ønskede at genopstille.  

I stedet valgtes Orla Sørensen, der hidtil var suppleant, til den ledige plads i bestyrelsen.  

Valget af Orla Sørensen betød, at den ene suppleantpost blev ledig. Her blev Eddie Troelsgaard Nielsen, 

Flensborg, opfordret til at stille op. Der var ikke andre kandidater og Eddie Troelsgaard Nielsen blev valgt som 

2.suppleant for en periode på 2 år.  

 

I løbet af sommeren 2018 valgte Tage Lahn Sloth af personlige årsager at træde tilbage fra posten som 

1.suppleant.  

Tage Lahn Sloth har været medlem af foreningen siden starten og siden 2005 været suppleant i bestyrelsen for 

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. 

Bestyrelsen har på foreningens vegne takket Tage Lahn Sloth for samarbejdet og ikke mindst hans mangeårige 

engagement og arbejde i foreningen. 

 

Andre arrangementer: 

I årets løb har foreningen (repræsenteret af bestyrelse og medlemmer) deltaget i forskellige arrangementer, 

herunder husflidsudstilling i Broager og Slægtsforskermesse i Flensborg. Det har som sædvanligt været positive 

oplevelser, der skaber opmærksomhed omkring foreningen og som regel resulterer i nye medlemmer.  

 

Derudover har Hanne Christensen og Eddie Troelsgaard Nielsen i efteråret 2018 deltaget i Danske 

Slægtsforskeres første Lokalforeningsmøde i Odense og et internt webmasterkursus i Danske Slægtsforskere.  
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Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa (RAA): 

Slægtshistorisk Forenings formand, Nicolai Johannsen, er af bestyrelsen udpeget som foreningens repræsentant 

på Rigsarkivet i Aabenraa.  

Det betyder, at bestyrelsen bliver orienteret omkring forhold, der har betydning for brugerne af Rigsarkivet 

Aabenraa og kan kommentere herpå og evt. komme med konstruktive forslag.  

 

Foreningens website www.shfs.dk er en vigtig del af foreningens ansigt udadtil og tiltrækker mange besøg. 

I 2016 var der 22.761 besøg (= gennemsnitlig 62,2 pr. dag). 

I 2017 var der 21.364 besøg (= gennemsnitlig 58,5 pr. dag). 

I 2018 var der 22.066 besøg (= gennemsnitlig 60,5 pr. dag). 

Det må siges at være ret pænt for en forening med ca. 150 husstandsmedlemmer.  

Tak for opbakningen til foreningens website. Brug siden og indsend gerne nyheder, tips & tricks eller ideer til, 

hvordan vi kan forbedre siden.  

 

Jeg vil slutte beretningen med at takke: 

• 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 stor tak skal lyde til vores medlemmer for opbakning til foreningens 
arrangementer og for praktisk hjælp ved bl.a. generalforsamling, Slægtsforskertræf og andre møder.  

 

På bestyrelsens vegne  

Nicolai Johannsen, formand.” 

 
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med beretningen, hvorfor denne blev 
godkendt af de fremmødte.  
 
Ad 3: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på 
generalforsamlingen: 
Margit Hansen fremlagde det af revisoren godkendte regnskab for 2018. 
Der var i årets løb indtægter for 27.367 kr., mens udgifterne beløb sig til 38.722 kr. (heraf ca. 
halvdelen alene til foredrag og møder), hvilket samlet gav et underskud på 11.355 kr. i 2018. 
 
Kommentarer: 
Carsten Jacobsen: Det er et stort underskud – hvordan forventer bestyrelsen at situationen ser ud   
  for 2019-regnskabet? 
 
Margit Hansen: Medlemstallet er desværre faldende selvom der jævnligt indmeldes nye. 
 

Der har i 2018 været en række engangsudgifter, herunder til roll-ups og visitkort. 
Desuden var der større poster som kontingent til Sammenslutningen af 
Slægtshistoriske Foreninger (= SSF på 6952 kr.) som bortfalder fra 2019 samt tilskud 
til kørsel til 2 møder for 2 personer i Danske Slægtsforskere (se evt. beretningen).  
Dertil kommer at der i 2018 har været mange foredrag og møder bl.a. med flere 
foredragsholdere udefra (se evt. beretningen), hvilket har været efterspurgt af 
medlemmerne.  
 
På indtægtssiden har der været et tilskud på 1.437 kr. fra Danske Slægtsforskere (= 
DS) for 2. halvår af 2018. Tilskuddet udbetales som del af den indgåede 
partnerskabsaftale, og der gives tilskud i forhold til, hvor mange medlemmer i SFS, 
der også er personligt medlem af DS.  
Desuden var der 600 kr. i entré for ikke-medlemmer ved arrangementer i årets løb.  
 
Alt i alt forventer bestyrelsen, at regnskabet for 2019 vil være i balance, da der ikke 
længere skal betales kontingent til SSF og der ikke vil være de samme engangs-
udgifter som i 2018. 

 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden flere kommentarer.  



Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. 

Referat af generalforsamling 23. februar 2019, Sønderborg. 

Side 4 af 5. 

 

 
Ad 4: Behandling af indkomne forslag: 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne, hvorfor man gik videre til punkt 4a: 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (se udsendte bilag). 
 
Sammen med indkaldelse til generalforsamlingen blev de gældende vedtægter (sidst revideret i 
2006) og bestyrelsens forslag til nye vedtægter udsendt via mail i begyndelsen af februar 2019. 
 
Dirigenten ridsede kort ændringerne op, der hovedsageligt udgøres af konsekvensændringer efter 
SSF er nedlagt, sproglige ændringer og præciseringer.  
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens forslag. Forslaget blev herefter 
vedtaget i uændret form.  
 
Ad 5: Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår: 
Bestyrelsen foreslog, at det nuværende kontingent på 170 kr. pr. husstand fastholdes i 2020.  
 
Generalforsamlingen vedtog et uændret kontingent på 170 kr. for regnskabsåret 2020. 
 
Ad 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleant: 
På valg til bestyrelsen var Nicolai Johannsen og Hanne Christensen. Begge var tilstede og villige til 
genvalg. De blev genvalgt uden modkandidater for 3 år.  
 
Valg af suppleant: 
Posten som 2. suppleant har været ubesat siden sommeren 2018.  
 
Bodil Dahl blev foreslået til posten. Hun var ikke tilstede, men forslagsstilleren medbragte en 
skriftlig tilkendegivelse fra Bodil Dahl om, at hun var villig til at opstille til posten. 
Der var ingen andre forslag og generalforsamlingen valgte Bodil Dahl som suppleant for en 2-årig 
periode.  
 
Ad 7: Valg af revisor (hvert 2. år): 
Revisor Kaj Abildgaard var på valg. Han havde overfor kassereren erklæret sig villig til genvalg. 
Generalforsamlingen havde ingen alternative forslag og Kaj Abildgaard blev derfor genvalgt.  
 
Ad 8: Eventuelt: 
Margit Hansen opfordrede medlemmerne til at komme med ønsker og ideer til foredrag og 
arrangementer. Det samme gælder for ønsker om andre strukturer, mødeformer eller lignende. 
Send gerne en mail til bestyrelsen. 
 
Eva Wedderkopp: Forslag om at tage f.eks. et emne som tingbøger op 
 
Tage Lassen: Forslag om kursus med generelle EDB-problemer, da meget af tiden ved særligt 
Slægtsforskerværkstedet går med IT-spørgsmål. 
 
Eva Wedderkopp: Når man i Multikulturhuset går på Borgernet får man en advarsel fra browseren 
om at ”webstedet er usikkert” eller benytter en ”usikker forbindelse”. Hvad gør man ved det og skal 
udbyderen (multikulturhuset / kommunen) orienteres? 
 
Hanne Christensen: Der er fordi Borgernet er en trådløs ”hot spot”-forbindelse (som også tilbydes 
på cafe´er, tog og lignende). Nogle browsere er mere følsomme end andre.  
Man skal lade være med at gå på f.eks. netbank eller borger.dk via en offentlig hot spot-
forbindelse.  
 
Carsten Jacobsen: Man kan sikre sig mod meget med et stærkt antivirus-program. 
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Svend Aage Mikkelsen: Sider som f.eks. Rigsarkivet / Statens Arkiver står for, er normalt sikre 
selvom denne advarsel kan dukke op.  
 
Flemming Christensen: Opfordring til at klappe for bestyrelsen som tilkendegivelse for det arbejde 
bestyrelsen yder i foreningen. Generalforsamlingen fulgte opfordringen. 
 
Svend Aage Mikkelsen afsluttede som dirigent herefter generalforsamlingen og formand Nicolai 
Johannsen takkede dirigenten. 
     
 
     Hanne Christensen 
     Sekretær. 
 
Konstituering 2019: 
Efter generalforsamlingen lørdag den 23. februar 2019 har bestyrelsen konstitueret sig som følger: 
 

Formand: Nic. Johannsen. 
Næstformand: Bent Pawlowski. 
Kasserer: Margit Hansen. 
Sekretær: Hanne Christensen. 
Bestyrelsesmedlemmer: Peter Kirkbak og Orla Sørensen. 

 
I bestyrelsesmøderne deltager desuden: 
 

1. suppleant: Eddie Troelsgaard Nielsen og 
2. suppleant: Bodil Dahl (nyvalgt). 
 

 
 
     Hanne Christensen 
     Sekretær. 

 


