Slægtshistorisk Forening Vestsjælland
Referat fra generalforsamling 6. februar 2018.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Budget.
a. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
b. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Ad 1: Valg af dirigent
Mogens Pagh blev valgt til dirigent for generalforsamlingen.
Mogens konstaterede generalforsamlingens lovlighed ift. vedtægternes bestemmelser
herom. Indkaldelse var sket rettidigt ved opslag på foreningens hjemmeside og på
DIS’ hjemmeside.
Ad 2: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Formanden, Kaare Grodal, fremlagde følgende beretning:
Kære medlemmer
Her kommer min beretning for 2017. Det er stort set genbrug fra medlemsbrevet,
men det er opdateret.
2017 blev et godt år for vor forening, vi har haft en medlemsfremgang til 67, og årets
underskud blev kun 804,50 kr. Så vor formue på kr. 24.634,12 holder foreningen
kørende i mange år frem.
Mødekalenderen for første halvår 18 er på plads, og vi skulle starte 18. januar i
Kalundborg med foredrag af Ulrik Alster Klug, men han blev syg. Så Karen MunkNielsen fra Holbæk Museum erstattede ham med kort varsel, og det var så godt, at
jeg har besluttet, at besøge museet, når de åbner for besøgende midt i februar.
I efteråret holdt vi 3 gode velbesøgte møder. Desværre måtte vi aflyse
decembermødet, men som allerede omtalt, kom Karen Munk-Nielsen til Kalundborg i
januar.
Referaterne fra møderne kan ses på hjemmesiden så de kommer ikke her.
Vi deltog i Kalundborgmessen 2017 med stort held, vi fik talt med mange, der var
interesseret i slægtsforskning og fik da også nogle nye medlemmer. Så hvis der
kommer en messe i 2018 vil vi også deltage på den.
På bestyrelsens vegne
Kaare Grodal
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
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Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kasserer Kamma Rasmussen gennemgik regnskabet.
Regning for slægtsforskerdag 2017, kr. 3.800,00 blev først modtaget i januar 2018
efter regnskabets afslutning. Kasserer og revisor blev derfor enige om et notat på
regnskabet om dette og bogføring i 2018.
Ift. budgettet for 2017, var der afholdt en merudgift til deltagelse i Kalundborgmessen. Der var en besparelse på foredrag, idet foredragsholderen til foredraget i
december blev forhindret pga. sygt barn.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4: Budget
Kasserer Kamma Rasmussen forelagde budget for 2018 og forslag til kontingent.
Foreningen planlægger at deltage i Kalundborgmessen i 2018 – den tidligere arrangør
har trukket sig, men det forventes, at Handelsstandsforeningen overtager opgaven,
den tidligere arrangør har tilbudt udstrakt hjælp det første år.
Kontingentet blev foreslået til at være uændret.
Budget og kontingent blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 5: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende var på valg:




Kamma Rasmussen
Michael Augustesen
Poul Carlsen

Alle var villige til genvalg. Der blev ikke foreslået yderligere kandidater.
De opstillede blev genvalgt for 2 år med akklamation.
Ad 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
Følgende var på valg:


Kaj Cedersted

Kaj Cedersted var villig til genvalg. Der blev ikke foreslået yderligere kandidater.
Kaj Cedersted blev valgt for 2 år med akklamation.
Ad 8. Valg af revisor
Revisor var ikke på valg i år.
Revisor er Mogens Pagh.
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Ad 9. Valg af revisorsuppleant
Følgende var på valg:


Kaj Sørensen

Kaj Sørensen deltog ikke i generalforsamlingen. På dirigentens opfordring kontaktede
bestyrelsen Kaj Sørensen for at høre, om han var villig til genvalg.
Kaj Sørensen var villig til genvalg, hvis ikke andre ville påtage sig opgaven – men ville
gerne ud af denne post.
Det var ikke muligt at opstille andre kandidater.
Kaj Sørensen blev valgt for 2 år med akklamation.
Ad 10. Eventuelt
Forsamlingen efterlyste nogle medlemsaftener, hvor deltagerne kunne udveksle
erfaringer omkring slægtsforskning. Ove Jensen tilbød sin assistance som
”ankermand” ved sådanne arrangementer. Det skønnes, at der helst skal være
omkring 10 deltagere i et sådan arrangement. Bestyrelsen vil arbejde videre med
ideen sammen med Ove Jensen.
Ud fra erfaringerne i foreninger mv. på Reersø, blev det foreslået, at bestyrelsen
undersøgte mulighederne for tilskud. Bestyrelsen var enig i dette.
Kalundborg Kommune har oprettet et foreningsregister, hvor vores forening nu er
registreret. Det åbner for et bedre overblik over tilskudsmuligheder og givere bedre
muligheder for rekvisition af lokaler. Bestyrelsen vil udnytte disse muligheder.
________________
Ref.: Hans Revsbæk
Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe med ostemadder, og derefter holdt
Michael Augustesen et interessant foredrag om anvendelse af DNA i slægtsforskning.
Referat fra DNA-foredraget findes på hjemmesiden under ”Foredrag”.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:






Formand Michael Augustesen
Næstformand Kaare Grodal
Kasserer Kamma Rasmussen
Sekretær Hans Revsbæk
Bestyrelsesmedlem Poul Carlsen

Sekretæren varetager opgaven som webmaster for foreningens hjemmeside.
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