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Referat af generalforsamling i  

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland,  

afholdt 22. februar 2020 i Sønderborg. 
 

Ulkebøl 23. februar 2020. 
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 3-årig periode er: 

Bent Pawlowski, Tinglev.   Modtager ikke genvalg.    
Peter Kirkbak, Sønderborg.  Modtager ikke genvalg.  

  
  På valg som suppleant for en 2-årig periode er: 
                 Eddie Troelsgaard Nielsen, Flensborg. 
7.  Valg af revisorsuppleant (hvert 2. år). 
  På valg som revisorsuppleant er: 

                 Carsten Jacobsen, Nordborg. 
8.  Eventuelt. 
 

I generalforsamlingen deltog 38 personer, heraf 8 bestyrelsesmedlemmer (inkl. 
suppleanter).  
 
Formand for Slægtshistorisk Forening Sønderjylland 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 efteråret 2019 offentligtgjort, hvilken dato der ville 
blive afholdt generalforsamling, mens dagsordenen var udsendt den 2. februar 2020 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: 
Næstformand Bent Pawlowski oplæste bestyrelsens beretning for 2019: 

”Bestyrelsen afholdt i 2019 i alt 7 bestyrelsesmøder, herudover er der efter behov 
kommunikeret via mail.  
Mange ting har været drøftet på bestyrelsesmøderne f.eks. ideer til foredrag og 
møder, medlemstallet, lokaleforhold til foreningens møder, samarbejde med andre 
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foreninger f.eks. Danske Slægtsforskere, samt nyheder fra Brugerrådet på 
Rigsarkivet Aabenraa, hvor Nic. Johannsen er foreningens repræsentant.  

Afholdte arrangementer i 2019: 
Der blev i 2019 afholdt i alt 29 møder (heraf 3 heldagsmøder i januar, september og 
november) med foredrag og oplæg om bl.a. slægtsforskning i andre lande, dansk-
polske forbindelser, sønderjyder i 1. verdenskrig, gotisk skrift, de dansk-tyske 
hertughuses storhedstid som officersdynastier, kvindehistorie og aviser som kilde til 
slægtsforskning.  

Derudover afholdt Slægtshistorisk Forening Sønderjylland i samarbejde med Danske 
Slægtsforskere et fællesmøde i oktober, hvor de 2 foreninger præsenterede sig for 
de fremmødte og der var korte indlæg om slægtsforskning. Der kom ca. 75 til mødet 
og det gav også et par nye medlemmer.  

I de senere år har der flere gange været fremsat ønske om kurser for nye 
slægtsforskere. Desværre har det ikke været muligt at gennemføre de udbudte 
kurser, idet kun 3-4 personer har tilmeldt sig.  
I november 2019 arrangerede bestyrelsen derfor et heldagsmøde med titlen: 
”Introduktion til slægtsforskning i Sønderjylland”, hvor bestyrelsen stod for en række 
oplæg og siden var til rådighed for individuel vejledning. Der var god tilslutning til 
arrangementet, idet der var ca. 70 deltagere fra Sønderjylland og en enkelt deltager 
fra Sjælland, hvorfor bestyrelsen vil overveje at arrangere et lignende møde.  

Derudover var der også 9 eftermiddage med Slægtsforskerværksted og 10 aftner 
med ”Slægtsforskere hjælper hinanden” i løbet af 2019.  

Endelig er der 2 selvstændige studiegrupper, der mødes ca. hver 2. uge og hjælper 
hinanden med blandt andet transskription af gotiske tekster.  

Generalforsamlingen 2019: 
Foreningens oprindelige vedtægter er fra 1981, der blev ændret i 2006.  
Forud for generalforsamlingen 2019 udsendte bestyrelsen en række forslag til 
vedtægtsændringer, som alle blev vedtaget uden bemærkninger af 
generalforsamlingen.  

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Nicolai Johannsen og Hanne Christensen, der 
begge blev genvalgt for en 3-årig periode. Som ny 2. suppleant blev Bodil Dahl valgt 
for 2 år, mens der var genvalg til foreningens mangeårige revisor Kaj Abildgaard for 
en ny 2-årig periode.  

Foreningens website www.shfs.dk er en vigtig del af foreningens ansigt udadtil og 
tiltrækker mange besøg. Bestyrelsen modtager jævnligt forespørgsler om hjælp til 
slægtsforskning, tydning af gotisk eller tilbud om foredrag via websitet.  

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).  
I 2019 var der 26.963 besøg (= gennemsnitlig 73,9 pr. dag). 
Det må siges at være ret pænt for en forening med ca. 140 husstandsmedlemmer.   

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

Samarbejde med Danske Slægtsforskere: 
Samarbejdet med Danske Slægtsforskere, som Slægtshistorisk Forening 
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Sønderjylland i 2018 indgik en partnerskabsaftale med, udmøntede sig i 2019 bl.a. i 
fællesmødet i oktober som er omtalt ovenfor.  

Partnerskabsaftalen indebærer bl.a. at Slægtshistorisk Forening Sønderjylland får 
udbetalt støtte fra Danske Slægtsforskere i forhold til, hvor mange medlemmer af 
Slægtshistorisk Forening Sønderjylland, der også er personlige medlemmer af 
Danske Slægtsforskere.  
Medlemskab af Slægtshistorisk Forening Sønderjylland er fortsat ikke afhængigt af et 
evt. medlemskab af Danske Slægtsforskere.  

Derudover har Slægtshistorisk Forening Sønderjylland fået en side på Danske 
Slægtsforskeres nye website www.slaegt.dk, der dog fortrinsvis kun indeholder en 
omtale af Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands åbne arrangementer samt en 
henvisning til www.shfs.dk.  

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 2019. 
Der var i årets løb indtægter for i alt 27.390 kr., mens udgifterne beløb sig til 21.185 kr. 
(heraf 16.304 kr. til foredrag og møder), hvilket samlet gav et overskud på 6.204 kr. i 2019. 
 
Kommentarer: 
Fra generalforsamlingen: Det er et flot resultat.  
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden flere kommentarer.  
 
Ad 4: Behandling af indkomne forslag: 
Der var ikke indkommet forslag.  
 
Ad 5: Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår: 
Bestyrelsen foreslog, at det nuværende kontingent på 170 kr. pr. husstand fastholdes i 
2021.  
 
Generalforsamlingen vedtog et uændret kontingent på 170 kr. for regnskabsåret 2021. 
 
Ad 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleant: 
På valg til bestyrelsen var Bent Pawlowski og Peter Kirkbak, der begge ikke ønskede at 
modtage genvalg.  
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Umiddelbart før generalforsamlingen havde Johan Jørgensen, Felsted, og Jørn Christian 
Plett, Sønderborg, overfor kassereren erklæret sig villige til at stille op som kandidater til 
bestyrelsen.  
 
Begge var tilstede ved generalforsamlingen og de blev valgt uden modkandidater for 3 år.  
 
Valg af suppleant: 
Eddie Troelsgaard Nielsen, Flensborg, var på valg og villig til at genopstille for en ny 2-årig 
periode. 
Der var ingen andre kandidater og Eddie Troelsgaard Nielsen blev genvalgt som 1. 
suppleant.  
 
Ad 7: Valg af revisorsuppleant (hvert 2. år): 
Revisorsuppleant Carsten Jacobsen, Nordborg, var på valg. Han var til stede og villig til at 
genopstille.  
Der var ingen andre kandidater og Carsten Jacobsen blev derefter genvalgt.  
 
Ad 8: Eventuelt: 
Nic. Johannsen takkede Bent Pawlowski og Peter Kirkbak for deres indsats i bestyrelsen. 
 
Bent Pawlowski takkede herefter bestyrelsen for samarbejdet og fornøjelige timer, der 
også har været et aktiv for hans egen slægtsforskning. 
 
Peter Kirkbak takkede ligeledes for et sjovt og interessant samarbejde i bestyrelsen.   
 
Svend Aage Mikkelsen afsluttede som dirigent herefter generalforsamlingen og formand 
Nicolai Johannsen takkede dirigenten. 
     
 
 
 
     Hanne Christensen 
     Sekretær. 
 

 


