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Referat af generalforsamlingen onsdag den 9. mar. 2022.  kl. 19.00. 
 
Formanden Anna Margrethe Krogh-Thomsen bød velkommen 
 

a) Valg af dirigent. 
Jan Helmer blev foreslået og valgt. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i marts. 
Indkaldelsen er varlset i Slægt og Staun og på hjemmesiden med mere end tre ugers varsel. Jan 
konstaterede derfor, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt. Der var ingen indvendinger fra 
salen 

 
b) Formanden aflægger beretning for det forløbne år. 

Årsberetning fra 2021: 
Vor forening havde ved udgangen af 2021 i alt 295 medlemmer, samt 41 bladabonnenter. Det er 
tilbagegang på 12 medlemmer, det er en nedgang vi kan accepterer i disse coronatider. Vi håber vi 
snart går bedre tider i møde, så vi kan udnytte vor forenings arrangementer. De fleste historiske 
foreninger kæmper for at holde deres medlemstal oppe, det er ens for os alle. Flere foredrag bliver 
sendt online i denne coronatid.  
 
Vi har kun holdt 5 foredrag, på grund af coronaen. 

1. ”Den spanske syge” (online)                          Gitte Bergendorff Høstbo  
2. ”Fanger fra Vestindien” (online)  Gitte Bergendorff Høstbo 
3. ”Om DNA fra en brugervinkel”                                Michael Dupont. 
4. ”FamilySearch og brugen af AQ 16                       Anna M. Krogh-Thomsen 
5. ”Den spanske syge.”                        Gitte Bergendorff Høstbo   
      
Forårsudflugt 2021. Søndag den 20. juni. ”I Jødernes fodspor” blev endelig afholdt. Der var mange 
udfordringer og ændringer i programmet, på grund af coronaen. Vi startede med et besøg på den 
Jødiske begravelsesplads i Møllegade. Dernæst et besøg i Den Jødiske Synagoge, hvor vi hørte et 
spændende foredrag. Frokosten blev serveret i Kanalcafeen. De Jødiske Museum, var også lukket, 
men vi fik i stedet at fint foredrag om museet. Denne udflugt var årets højdepunkt, hvor vi kunne 
samles til en spændende dag, på trods af coronaen.   
  
Slægtsforskerdagen den 30. oktober. i Herlev Medborgerhus blev desværre aflyst, da der var for få 
deltagere tilmeldt.  Vi håber det går bedre i 2022. 
  
Vort blad Slægt & Stavn, kører trods coronaen rigtig fint. Det er et spændende blad med mange 
gode artikler, og andre nyttige oplysninger.  Vort blad indeholder stadig 36. sider. Vi får lidt ekstra 
trykt, så der er lidt til at bruge som reklame for vor forening. Vore medlemmer sender forslag til 



 

artikler til redaktionen, men som altid kan vi stadig bruge mange flere, så det håber vi kommer i 
fremtiden.  
 
Vor hjemmeside Kører godt. Bilag fra vore foredrag vil stadig blive indsat under ”Hent & print” 
samt under foredragene, så man selv evt. kan gemme det, man har interesse for. 
 
Kontingentet. Vil fortsætte uændret. Vi har i 2021, fået et lille overskud på 149 kr.  Forårsudflugten 
gav et underskud på 1859 kr. Foreningens egenkapital har en pæn saldo, så vi kan fortsætte vores 
virke 
 
Bestyrelsesmøder afholdes ca. 3-4 gange om året, meget kan aftales pr. E-mail og 2 gange har vi 
haft online bestyrelsesmøder, det gik fint. Jeg er glad for vores bestyrelse og vore faste hjælpere. Vi 
er forskellige og har alle forskellige evner. Ligeledes tak til alle, der i det daglige hjælper foreningen 
i dens arbejde.    
 
Jeg takker for godt samarbejde i det forløbne år til bestyrelsen, vore faste hjælpere og til alle vore 
medlemmer. Det har været et specielt coronaår, men vi er kommet igennem det ved samarbejde, og 
ser fremad. En speciel tak til ledelsen af kirken, som har åbnet dørene for os. Ligeledes tak til de unge 
i kirken der trofast møder op og sælger forfriskninger til os i pausen. Vi er meget taknemmelige over 
at vi kan holde vore møder under disse gode forhold.  
                                                                                                                            
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning 

 
c) Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Kasseren Lena Sørensen fremlagde det reviderede regnskab og havde kommentarer til tre punkter i 
regnskabet 
De 422 kr. under inventar + EDB er blevet brugt til nye kabler 
Det forholdsvis store beløb under Øvrige på 7188kr er blevet brugt til et zoomabonnement til online 
møder og foredrag 
De 345 kr. under Bankgebyr m.m. er negative renter og standardgebyrer 
Derudover har foreningen en egenkapital på 124.491 
Der var ikke yderligere kommentarer og regnskabet blev herefter godkendt med applaus  

 
 

d) Behandling af indkomne forslag:  
Der var ingen indkomne forslag. 

 
e) Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår. 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingentet blev vedtaget 
 

f) Valg af medlemmer til bestyrelsen & en suppleant. 
 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Gitte Bergendorff Høstbo, Lena Sørensen, Bodil 
Thomasberg og Karen Bendix Larsen 
Da Winnie Sørensen har valgt at udtræde af bestyrelsen, indtræder Henriette Høeg, som nu er 
suppleant, i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. 
Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Brian Kalhøj 
Brian Kalhøj blev valgt 
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