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Sønderborg 27. februar 2022. 

Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland, 

lørdag den 26. februar 2022. 
 

Der deltog 34 personer i generalforsamlingen (heraf 7 bestyrelsesmedlemmer).  
 
Formand Nic. Johannsen bød velkommen og gik derefter over til dagsordenen.  
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: 
   Nicolai Johannsen. Genopstiller ikke. 

   Hanne Christensen.  
  På valg som suppleanter for en 2-årig periode er: 

   Der blev valgt 2 suppleanter i 2021.  
7.  Valg af revisorsuppleant (hvert 2. år). 

  På valg som revisorsuppleant er: 
   Carsten Jacobsen, Nordborg. 
8.  Eventuelt. 

 
Ad 1: Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Anders Vestergaard, der er suppleant i bestyrelsen. Han var til stede og villig til at påtage 
sig hvervet. Der var ingen andre kandidater og Anders Vestergaard blev valgt.  
 
Dirigenten konstaterede derefter, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal være afholdt inden 
udgangen af 1. kvartal. Indkaldelse og dagsorden blev udsendt til medlemmerne via mail medio januar 2022, 
samt lagt på foreningens website, hvorved det i vedtægterne fastsatte varsel på 2 uger er overholdt.  
Der var således ingen indsigelser mod afholdelse af generalforsamlingen. 
 
Ad 2: Bestyrelsens beretning: 
Næstformand Eddie Troelsgaard Nielsen oplæste bestyrelsens beretning, der samtidig blev vist på storskærm.  
 

”Beretning for 2021: 

Afholdte arrangementer i 2021:  
Som bekendt var Covid-19/Corona også i 2021 noget af en ”Spielverderber”, der spændte ben for mange 
aktiviteter i samfundet, og selvfølgelig gik heller ikke Slægtshistorisk Forening Sønderjylland fri for 
aflysninger.  
Bestyrelsen havde lagt et normalt program for foråret i håbet om, at det kunne gennemføres. Men vi 
måtte se det ene møde efter det andet blive aflyst.  
 
Generalforsamlingen var planlagt til 30. januar 2021, men måtte først udsættes til marts, hvor den igen 
blev aflyst. Det lykkedes endelig at afholde generalforsamlingen den 15. juni 2021 som et aftenmøde og 
med et foredrag bagefter om familien Moos fra Nybøl sogn ved Arne Jessen.   

Efterårsprogrammet blev heldigvis ikke berørt af Corona-nedlukninger eller aflysninger.  
Foreningen kunne derfor markere sit 40-års jubilæum som planlagt den 25. september 2021.  

I efteråret 2021 blev der afholdt i alt 3 heldagsmøder med foredrag, herunder ovennævnte jubilæum med 
2 foredrag om henholdsvis ”Introduktion til DNA” ved Kirsten Sanders og om FamilySearch ved Bodil 
Grove Christensen.  

I oktober var der et aftenmøde om ”Læg din slægtstavle på internettet” ved Carsten Jacobsen, Nordborg, 
der handlede om programmet Webtrees, som bruges til at overføre data fra et slægtsforskningsprogram 



Referat af generalforsamling i SFS 26. februar 2022. 

Side 2 af 4. 
 

til en privat hjemmeside. Der var også et lørdagsmøde med 2 spændende foredrag om henholdsvis 
piloten og sønderjyden Christian L. Johannsen ved René Rasmussen og over middag foredraget 
”Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger” ved Torben Albret Kristensen.  

I november afholdtes et lørdagsmøde med 2 foredrag ved Ulrich Alster Klug, om ”De store databaser” og 
”Brug DAISY bedre”. Det er emner, der jævnligt efterspørges.  

I efteråret blev der desuden afholdt 4 møder under overskriften ”Åben slægtsforskning”, der giver 
medlemmer mulighed for at mødes i en mindre gruppe og spørge om hjælp til aktuelle problemer. Nogle 
gange er der et tema for et møde, f.eks. var det ene om Webtrees, mens et andet fokuserede på kilder til 
sønderjyder i 1. verdenskrig.   

Også studiegruppen, der mødes ca. hver 2. uge og hjælper hinanden med blandt andet transskription af 
gotiske tekster, blev påvirket af Covid-19-restriktionerne, men kom i gang igen i efteråret 2021.  

Valg på generalforsamlingen juni 2021:  
Foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem og kasserer Margit Hansen, havde valgt ikke at genopstille 
til bestyrelsen.  
På valg til bestyrelsen var således bestyrelsesmedlemmet Eddie Troelsgaard Nielsen.  
Til den ledige bestyrelsespost foreslog bestyrelsen Ann Knudsen, der var villig til at opstille. Begge 
valgtes uden modkandidater.  

Valg af suppleanter: 
Førstesuppleant Bodil Dahl blev genvalgt og Anders Vestergaard, der var til stede, blev valgt som 2. 
suppleant.  

Valg af revisor: 
Foreningens mangeårige revisor, Kaj Abildgaard, havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille som 
revisor.  
Til denne post valgtes Eva Wedderkopp, der deltog i generalforsamlingen.  

På grund af den hastigt arrangerede generalforsamling i juni 2021, skete der desværre en intern 
misforståelse i bestyrelsen, som betød at der ikke blev udtalt en tak på generalforsamlingen til Margit 
Hansen og Kaj Abildgaard, for deres mangeårige arbejde i henholdsvis foreningens bestyrelse og som 
revisor.  
Kort efter det konstituerende møde var bestyrelsen derfor i kontakt med begge og undskyldte fejlen.  

Bestyrelsen afholdt i alt 6 fysiske bestyrelsesmøder i løbet af sommeren og efteråret 2021, ligesom der 
efter behov er kommunikeret via mail. Mange ting har været drøftet på bestyrelsesmøderne f.eks. ideer 
til foredrag og møder, foreningens Facebook-side, antallet af medlemmer, lokaleforhold til foreningens 
møder og samarbejde med andre foreninger (herunder Danske Slægtsforskere og FolkeUniversitetet).   

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 mail og websitet.  

Der var i 2021 i alt 20.369 besøg på websitet, hvilket svarer til et gennemsnit på 55,8 pr. dag. Til 
sammenligning var tallene i 2020 på hhv. 20.906 og 57,1.   
I betragtning af de mange aflysninger og deraf følgende manglende omtaler på websitet må det siges at 
være et pænt besøgstal. 

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 – andre veletablerede grupper som f.eks. ”Danske Slægtsforskere” og ”Slægtsforskning 
i Sønderjylland og Slesvig Holsten” dækker allerede dette behov.  

På grund af nedlukningerne i 2021 har de 2 redaktører af Facebook-siden ikke været så aktive på siden, 
men der er pt. ca. 80 medlemmer af gruppen, heraf en del ikke-medlemmer, der er bosat udenfor det 
sønderjyske område. Derved får foreningen udbredt omtalen af sine arrangementer til et større 
geografisk område.  
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Jeg vil hermed slutte beretningen med at takke:  
•  Bestyrelsen for – om end et stille år – så dog et år med konstruktive møder, gode ideer,  
 samarbejde, hygge og en masse god snak om 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 spørgsmål eller kommentarer til beretningen, der blev godkendt af de fremmødte.  

Efter beretningen var godkendt fik formand Nic. Johannsen ordet og bad foreningens tidligere kasserer Margit 
Hansen om at komme op til ham. Nic. holdt derefter den takketale for Margit Hansen, som burde have være 
holdt ved generalforsamlingen i 2021, og overrakte hende derefter en gave indeholdende gavekort og vin som 
et udtryk for foreningens og bestyrelsens påskønnelse af hendes mangeårige indsats i bestyrelsen og som 
kasserer.  
 
Margit Hansen svarede herefter, at hun var glad for sin tid i bestyrelsen og at hun fortsat gerne kommer til 
foreningens møder. Margit fortalte, at hun især fandt det tidligere ”Slægtsforskerværksted”, som hun stod 
for, meget givende i forhold til samarbejde medlemmerne i mellem. Hun opfordrede bestyrelsen til at 
genoptage disse møder. 
  
Ad 3: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen: 
Kasserer Jørn Christian Plett fremlagde foreningens regnskab for 2021.  
Der var indtægter for i alt 21.753 kr., heraf var de 20.090 kr. medlemskontingent, mens 240 kr. var entré-
indtægter ved foredrag og 1423 kr. tilskud fra Danske Slægtsforskere.  
 
Udgifterne beløb sig til i alt 20.683,86 kr., hvoraf de 15.559,41 kr. var udgifter til foredrag og 2.459 kr. udgifter 
i forbindelse med bestyrelsesmøder. De øvrige udgifter dækkede kontorudgifter, foreningens website, porto 
for 1 brev, telefonpenge til formand, kasserer og sekretær, samt 476,50 kr. i gebyrer til banken / Girokonto.  
 
Årets regnskab afsluttedes derfor med et lille overskud på 1.069,14 kr. Dermed havde foreningen pr. 31. 
december 2021 en formue på 43.396,91 kr.  
Regnskab og bilag var revideret og godkendt af foreningens interne revisor Eva Wedderkopp.  
 
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, der derefter blev godkendt af de fremmødte.  
 
Ad 4: Behandling af indkomne forslag: 
Der var ikke indsendt forslag til bestyrelsen forud for generalforsamlingen.  
 
Ad 5: Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår: 
Kasserer Jørgen Christian Plett foreslog på bestyrelsens vegne et uændret kontingentet i 2023, hvilket vil sige 
170 kr. pr. husstand.  
 
Spørgsmål: Hvor mange medlemmer har foreningen?  
Kassereren svarede: Der er 13-14 medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2022, men 
medlemstallet ligger pt. på ca. 120.  
 
Generalforsamlingen vedtog derefter, at kontingentet på 170 kr. pr. husstand fastholdes for 2023. 
 
Ad 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleant: 
På valg til bestyrelsen for en 3-årig periode var Nicolai Johannsen (der ikke genopstillede) og Hanne 
Christensen. 
 
Bestyrelsen foreslog Carsten Jacobsen, der ligesom Hanne Christensen, var til stede og villig til at opstille.  
Begge valgtes uden modkandidater. 
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Begge suppleanter blev valgt på generalforsamlingen i 2021 for en 2-årig periode.  
 
Ad 7: Valg af revisorsuppleant (hvert 2. år): 
På valg som revisorsuppleant var Carsten Jacobsen, der netop var blevet valgt til bestyrelsen.  
 
Hans Petersen, Ulkebøl, blev foreslået til posten. Han var til stede ved generalforsamlingen og villig til at 
opstille. Han blev valgt uden modkandidater.  
 
Efter valgene bød næstformand Eddie Troelsgaard Nielsen de nyvalgte velkommen.  
 
Eddie Troelsgaard Nielsen fortsatte derefter med at bede formand Nic. Johannsen komme frem, hvorefter 
han udtalte bestyrelsens og foreningens tak til Nic. Johannsen for hans mangeårige arbejde i foreningen - først 
1 år som bestyrelsesmedlem og siden 17 år som formand. Nic. Johannsen er dermed den af foreningens i alt 4 
formænd, der varetaget denne post længst i hele foreningens 40årige virke.  
Til slut overraktes en gave indeholdende gavekort og vin som et udtryk for foreningens og bestyrelsens 
påskønnelse af Nic.´s indsats i bestyrelsen.  
 
Nic. Johannsen svarede, at det har været spændende at være med i bestyrelsen og at han har mødt mange 
interessante mennesker gennem interessen for slægtsforskning. Medlemstallet var i 2000´erne helt oppe på 
omkring 170, men er siden faldet. Der mangler yngre medlemmer, men de er desværre svære at tiltrække.  
 
Ad 8: Eventuelt: 
Margit Hansen takkede for samarbejdet og beskrev, hvordan medlemstallet havde udviklet sig fra ca. 100 
medlemmer i 1990´erne, til ca. 170 i 2010´erne og nu ca. 120 medlemmer. Her er internettet med let 
tilgængelige kilder og databaser, youtube-videoer, andre foreninger som Danske Slægtsforskere og foredrag 
på nettet en stor konkurrent.  
Hun udtrykte desuden en tak til de frivillige på Rigsarkivet, der hjælper med at affotografere forskellige kilder 
til glæde for andre slægtsforskere.  
 
Sekretær & webmaster Hanne Christensen opfordrede medlemmerne til at benytte foreningens website 
www.shfs.dk og foreningens Facebook-side. Bestyrelsen håber meget, at medlemmerne vil indsende ideer & 
ønsker om foredrag eller kurser, samt rettelser og nye links til websitet.  
 
Da der ikke var flere kommentarer og spørgsmål takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter formanden 

takkede Anders Vestergaard for at have ledet årets generalforsamling.  

 
 
 

Hanne Christensen 
 Sekretær. 


