Slægtshistorisk Forening Vestsjælland
28. februar 2019
Vi var 21 deltagere i generalforsamlingen - dejligt, at så mange mødte frem.

Formanden Michael Augustesen bød velkommen

1 Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Mogens Pagh.
Mogens Pagh valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

2 Fremlæggelse af bestyrelsensberetning.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2018. Den vises herunder.

2018 bød på en række udfordringer for foreningen.
Der kom en persondataforordning, GDPR, som helt konkret handler om at have styr på
sikkerheden af de personoplysninger, som foreningen behandler.
Heldigvis så har vi i foreningen godt styr på de dele, så vi overholder lovgivningen.
Foreningen (HANS) har også sørget for at vi har en flot hjemmeside og Facebookside, som jeg
vil opfordre alle medlemmer til at benytte.

Ikke kun vores forening har gjort tiltag på IT-siden.
Kalundborg Kommune har indført Kalundborg Booking & Foreningsportal, som er vores
indgangsvinkel og værktøj til lokalebookning, tilskudsansøgninger, indsendelse af
dokumentation samt almen kommunikation med Kalundborg Kommunes Kultur og
Fritidsforvaltning.
Vi har haft brug for portalen blandt andet i forbindelse med skift af lokaler. Vi har i 2018 haft
flere udfordringer med vores arrangementer på VUC og har nu skiftet til Kalundborg Hallerne.
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I forbindelse med afholdelse af foredrag, har bestyrelsen besluttet at anskaffe en ny projektor,
da den gamle ikke længere levede op til kravene fra dels nyere pc-ère men ej heller længere
var stabil.

Af nye tiltag er foreningen begyndt at udsende nyhedsbreve. I 2018 blev det til 3
nyhedsbreve.
Tidligere havde foreningen et blad, men p.ga. forsendelsesomkostninger blev bladudgivelsen
stoppet.
Nyhedsbrevet har til hensigt at erstatte bladet. Jeg opfordrer alle medlemmer til at komme
med indlæg, historier af slægtshistorisk relevans.

Foreningen har i 2018, blandt andet på baggrund af fremsat ønske om Workshops på
sidste års generalforsamling.
Foreningen har i årets løb i samarbejde med Kalundborg Bibliotek, afholdt café aftener samt
deltaget i et arrangement i Reerslev under et projekt kaldet ”Liv i Forsamlingshusene”.

Foredrag i 2018.
Foreningen har afholdt en række foredrag i 2018 samt slægtsforskerdagen i Høng. Alle
foredrag var godt besøgt, men jeg vil gerne benytte lejligheden her, til at opfordre
medlemmerne til at deltage i vores arrangementer, således at vi også fremover kan få
kvalitetsforedrag.

Slægtshistorisk forening Vestsjælland har i 2018 tilsluttet sig en partnerskabsaftale med
foreningen ”Danske Slægtsforskere”.
Aftalen medfører at vi får et tilskud fra ”Danske Slægtsforskere” beregnet ud fra hvor mange
af vores medlemmer, der også er af medlem af foreningen ”Danske Slægtsforskere” (Tidligere
DIS Danmark).
Vi skal som modydelse tilbyde medlemmer hos foreningen ”Danske Slægtsforskere” foredrag
på lige fod med vores egne medlemmer samt annoncere vores arrangementer på hjemmesiden
hos ”Danske Slægtsforskere”.
Bestyrelsen mener at indgåelse af aftalen falder ind under vores vedtægters paragraf 3, hvor
det er anført at ”Foreningen kan indmelde sig i en landssammenslutning af slægtshistoriske
foreninger.” og at ”Foreningen endvidere kan indgå samarbejde med slægtshistoriske og
lokalhistoriske foreninger omkring arrangementer.”
Bestyrelsen er ligeledes af den opfattelse, at bestyrelsen er bemyndiget til at varetage
Slægtshistorisk forening Vestsjællands medlemmers interesser i det nedsatte lokalråd under
foreningen ”Danske Slægtsforskere”.

Afsluttende bemærkninger.
Jeg vil slutteligt takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde i 2018 samt oplyse,
at Foreningens medlemstal den 31.12.2017 var på 67 og den 31.12.2018 var det også 67. Vi
har dermed stabiliseret de tidligere års fald i medlemsantallet, og bestyrelsen vil arbejde
fremad mod flere medlemmer med nye initiativer i det kommende år.
Beretningen godkendt af generalforsamlingen med akklamation.
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3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet, som generalforsamlingen godkendtemed akklamation,
Beregningen af tilskud fra Danske Slægtsforskere vil blive beskrevet i et kommende nummer
af Nyhedsbrevet.

4 Budget.



Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Kassereren fremlagde budget for 2019.
Fastsættelse af kontingent.
Kontingent foreslås hævet til kr. 230, pensionist kr. 200 årligt

Kassereren begrundede behovet for forhøjelse af kontingentet - det er nødvendigt for at
fastholde kvalitet og omfang af foredragsvirksomheden. Kontingentet er sidst forhøjet i 2007.
Budget og kontingentforhøjelse godkendt med akklamation.

5 Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen
Ingen forslag indkommet

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Kaare Grodal - ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Ove Jensen.
Ove Jensen valgt med akklamation.
Hans Revsbæk - modtager genvalg.
Hans Revsbæk valgt med akklamation.

7 Valg af bestyrelsessuppleanter.
Kaj Cedersted genvalgt med akklamation.
Finn Lendal - ønsker ikke genvalg.
Anne Johansen foreslået af generalforsamlingen.
Anne Johansen valgt med akklamation.

8 Valg af revisor.
Mogens Pagh - modtager genvalg.
Mogens Pagh valgt med akklamation.

9 Valg af revisorsuppleant.
Er ikke på valg i år.

10 Eventuelt.
Under eventuelt kan alle emner drøftes, men intet kan vedtages.
Formanden takkede Kaare Grodal for en stor indsats som tidligere formand og medlem.
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I forlængelse af generalforsamlingen holdt Michael Augustesen et foredrag om søgefaciliteter i
FamiltSearch.

Der er et bredt udvalg af arkiver, som er tilgængelig online.
Desuden kan man se arkiver, som ikke er tilgængelige online på et af mormonernes arkiver.
Der ligger også bøger tilgængelig online.
Endelig er der Family Trees. Ifm. navnene står der en entydig identifikation. Der kan bl.a.
findes stamtræer, som er uploaded af slægtsforskere.
Michael viste nogle konkrete eksempler på hvad man kan bruge Family Search på. Bl.a. har
Michael lavet en familieside på FamilySearch med en amerikansk slægtning.
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