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Referat af generalforsamling i  

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland,  

a�oldt 15. juni 2021 i Sønderborg. 
 

 
                          Ulkebøl, 24. juni 2021. 

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: 

 Margit Hansen, Guderup. Genopstiller ikke.  
Eddie Troelsgaard Nielsen, Flensborg  
  (indtrådt som bestyrelsesmedlem i 2020).   

  På valg som suppleanter for en 2-årig periode er: 
  Bodil Dahl, V. Sottrup (genopstiller) 
  Vaccant (efter Eddie Troelsgaard Nielsen indtrådte i bestyrelsen). 

7.  Valg af revisor (hvert 2. år). 
  På valg som revisor er: 

  Kaj Abildgaard, Sønderborg. Genopstiller ikke.  
8.  Eventuelt. 

  

Der var 33 deltagere (inkl. bestyrelsen) ved generalforsamlingen.  

 

Formand Nicolai Johannsen bød velkommen.  

 

Ad 1: Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Svend Aage Mikkelsen, Aabenraa, der var til stede og villig til at 

påtage sig hvervet. Der var ingen andre kandidater og Svend Aage Mikkelsen blev valgt.  

 

Svend Aage Mikkelsen konstaterede derefter, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne 

skal være afholdt inden udgangen af 1. kvartal, men at dette på grund af COVID-19-

restriktionerne ikke har været muligt.   Dagsorden blev udsendt til medlemmerne 31. maj 

2021, hvorved det i vedtægterne fastsatte varsel på 2 uger er overholdt.  

 

Der var ingen indsigelser mod afholdelse af generalforsamlingen.  

 

Ad 2: Beretning: 

Eddie Troelsgaard-Nielsen oplæste bestyrelsens beretning, der samtidig blev vist på 

storskærm:  
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”Beretning for 2020. 

Afholdte arrangementer i 2020:  
Der blev i 2020 afholdt i alt 13 møder, mens andre 7 møder måtte aflyses på grund af Covid-19-

restriktionerne.  

Blandt de afholdte arrangementer var mødet lørdag den 11. januar 2020 med 2 foredrag om 
henholdsvis “Fred og håb – Sønderjylland mellem våbenstilstand og genforening” om tiden 1918-

1920 og ”Kilder og hjælpemidler til slægtsforskning i Tyskland”. Generalforsamlingen blev afholdt 

den 22. februar 2020 efterfulgt af foredraget ”Med Sind og Sjæl sprængt i Stumper og Stykker”.  

I efteråret 2020 blev der afholdt 2 aftenforedrag, nemlig ”Fra kaos til slægtsbog” i oktober, der skulle 

have været afholdt i foråret 2020, og "Kolonisterne i Gl. Tønder amt" i november måned.  

Der var i foråret 2020 planlagt 4 gange Slægtsforskerværksted, hvoraf de 2 blev aflyst, ligesom der 

var planlagt i alt 11 aftner med ”Slægtsforskere hjælper hinanden” i løbet af 2020. Heraf blev 4 

aflyst.  

Også de 2 selvstændige studiegrupper, der mødes ca. hver 2. uge og hjælper hinanden med blandt 

andet transskription af gotiske tekster, blev påvirket af Covid-19-restriktionerne.  

Generalforsamlingen 2020:  
På valg var bestyrelsesmedlemmerne Bent Pawlowski og Peter Kirkbak, der begge ikke ønskede at 

modtage genvalg. I disses sted blev Johan Jørgensen, Felsted, og Jørn Christian Plett, Sønderborg 

valgt uden modkandidater for 3 år.   

På valg som suppleant var Eddie Troelsgaard Nielsen og som revisorsuppleant Carsten Jacobsen, der 

begge blev genvalgt for en ny 2-årig periode. 

Bestyrelsen: 
Bestyrelsen afholdt i 2020 i alt 6 bestyrelsesmøder, herudover er der efter behov kommunikeret via 

mail. Mange ting har været drøftet på bestyrelsesmøderne f.eks. ideer til foredrag og møder, 

foreningens nye Facebook-side, medlemstallet, lokaleforhold til foreningens møder, samarbejde med 

andre foreninger (herunder Danske Slægtsforskere), samt nyheder fra Brugerrådet på Rigsarkivet 

Aabenraa, hvor Nic. Johannsen er foreningens repræsentant.  

I sommeren 2020 fik bestyrelsen desværre meddelelse om, at næstformand Orla Sørensen var afgået 

ved døden. Orla Sørensen var suppleant fra 2017-2018, hvorefter han valgtes ind i bestyrelsen og 
siden blev næstformand i februar 2020. 

Vi lærte Orla at kende som en dygtig slægtsforsker med en stor viden, som han gerne delte ud af ved 

diverse møder og oplæg, samt ikke mindst som et aktivt og sympatisk medlem af såvel foreningen som 

af bestyrelsen.  

Bestyrelsen gennemgik en ny konstituering i august 2020, hvor Jørn Christian Plett overtog posten 

som næstformand og 1. suppleant Eddie Troelsgaard Nielsen indtrådte i bestyrelsen.  

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). 

I 2020 var der 20.906 besøg (= gennemsnitlig 57,1 pr. dag) på websitet. Et pænt resultat på trods af 

de manglende arrangementer, omtaler og nyheder i foråret 2020.  

Facebook-side: 

I december 2020 oprettedes en Facebook-side for foreningen, men nyheden om siden blev først 
offentliggjort i foreningens Medlemsbrev i januar 2021.  

 

Siden er tænkt som en alternativ mulighed for at gøre opmærksom på foreningens aktiviteter og andet 
af interesse for slægtsforskere. Siden er ikke tænkt som et debatforum, hvor man kan stille spørgsmål 

til slægtsforskning – det findes der allerede andre veletablerede grupper som f.eks. Danske 

Slægtsforskere, der kan.  
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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.   

På bestyrelsens vegne   

Nicolai Johannsen, formand.” 

 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, der derfor blev godkendt af de 

fremmødte.  

Ad 3: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab: 

Kasserer Margit Hansen fremlagde foreningens regnskab for 2020, der også blev uddelt 

på papir, for generalforsamlingen.  

Der var i 2020 indtægter i form af kontingenter, entré fra ikke-medlemmer samt tilskud fra 

Danske Slægtsforskere på i alt 25.593,08 kr.  

Danske Slægtsforskere yder partnerskabsforeninger (herunder SFS) et tilskud i forhold til 

antal af personlige medlemmer, der også er personlige medlemmer af Danske 

Slægtsforskere.  

Udgifter i 2020 til foredrag, bestyrelsesmøder, kontorudgifter, website, samt porto og 

gebyrer i alt 11.944 kr. Der var således et overskud på i alt 13.646,08 kr. i 2020. 

Foreningens formue beløb sig pr. 31.december 2020 til 42.327,77 kr.  

Medlemstallet er faldet fra 151 til 131 husstandsmedlemmer i løbet af 2020.  

Spørgsmål og kommentarer: 

Eva Wedderkopp: Foreningen har snart jubilæum. Er der planer om at bruge en del af 

formuen til det? 

Svar fra kasserer Margit Hansen: Bestyrelsen modtager altid gerne forslag til foredrag mm.  

Sekretær Hanne Christensen supplerede: Bestyrelsen er pt. ved at planlægge 

markeringen af SFS´ 40-års jubilæum. Datoen er fastsat og der arbejdes på at finde 

spændende foredragsholdere. Som Margit sagde, så er man altid velkommen til at komme 

med forslag til foredrag og arrangementer. Man kan f.eks. sende en mail til sekretæren.  

Eddie Troelsgaard Nielsen: Man kan også skrive forslag i foreningens Facebook-gruppe. 

Der var ikke flere kommentarer til regnskabet, som derefter blev godkendt.  

Ad 4: Behandling af indkomne forslag: 

Sekretær Hanne Christensen oplyste, at der ikke var indkommet forslag. 

Ad 5: Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår:  

Kasserer Margit Hansen fremlagde bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 170 kr. 

i 2022, da bestyrelsen gerne vil arrangere gode foredrag mm.  

Spørgsmål og kommentarer: 

Carsten Jacobsen: Tilskuddet fra Danske Slægtsforskere – ved bestyrelsen, hvilke 

medlemmer, der også er medlem af Danske Slægtsforskere? 

Svar fra Margit Hansen: Nej. Det finder Danske Slægtsforskere ud af via den medlemsliste 

som SFS indsender. Partnerskabsaftalen med Danske Slægtsforskere er gratis for SFS.  

Generalforsamlingen vedtog, at kontingentet på 170 kr. pr. husstand fastholdes for 2022. 
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Ad 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleant: 

Valg til bestyrelsen: 

Bestyrelsesmedlem Eddie Troelsgaard Nielsen var til stede og villig til at genopstille til 

bestyrelsen.  

Formand Nicolai Johannsen foreslog Ann Knudsen, der ligeledes var til stede og villig til at 

opstille.  

Begge valgtes uden modkandidater.  

Valg af suppleanter: 

Førstesuppleant Bodil Dahl var til stede og villig til at genopstille. 

Posten som andensuppleant var ledig og bestyrelsen foreslog Anders Vestergaard, der 

var til stede. Anders Vestergaard var villig til at stille op som suppleant.  

Begge valgtes uden modkandidater.  

Ad 7: Valg af revisor (hvert 2. år): 

Bestyrelsen havde ingen forslag til valg af revisor.  

Eva Wedderkopp var til stede og erklærede, at hun var villig til at påtage sig hvervet.  

Eva Wedderkopp blev valgt uden modkandidater.  

Ad 8: Eventuelt: 

Eva Wedderkopp udtalte, at det kan være svært at stille en bestyrelse i mange foreninger. 

Hun udtrykte desuden glæde over bestyrelsens arbejde.  

 

Da der ikke var flere kommentarer og spørgsmål takkede dirigenten for god ro og orden, 

hvorefter formanden takkede Svend Aage Mikkelsen for at have ledet årets 

generalforsamling.  

 

 

 

     Hanne Christensen 

     Sekretær.  

 


