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Rødovre lS.september 2020

Referat fra ordinær generalforsamling lS.september 2020
kl.10.00 på Rødovregård

Formanden indledte mødet og bød de i alt 17 fremmødte velkommen til årets udsatte
generalforsamling. Generalforsamlingen var udskudt fra marts på grund af Covid 19 situationen.

Forste punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Formanden foreslog Knud Olesen til diri8ent. Da

der ikke var nogen modkandidater, blev (nud enstemmigt valgt.

Knud takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen varvarslet i Bod tid.
Oprindeligt til marts og atter varslet igen ved sæsonstart. Mødet kunne derfor konstateres at være

Iovligt.

Punkt 2: Herefter fik formanden ordet fo. beretning om året, der var gået. Formanden kunne

oplyse, at vi er 24 medlemmer. Der er kommet enkelte nye medlemmer i året, men der har

derværre også været bortgang. Vi kunne godt være lidt flere i foreningen.

Vi har haft en række gode medlemsmøder med mange gode foredragsholdere, Vi har haft besøg af
Lone Wredstrøm omkring Sverige. An nette Hallev fortalte om det at finde sin far og om
Eft ersøgningstjenesten.

Michael Dupont har været der to gange med bl.a. dødsattester og skifter. Lis Sølvmose havde også

været forbi. Per Andersen havde også været her. Tak til alle foredragsholdere.

Udflugter. Vi har både været i Nyvang ved Holbæk og på Amager Museum i forbindelse med

sæsonafslutning og start på næste sæson. To meget spændende steder at besøge, og begge steder
fik vigod mad.

Vores almindelige medlemsm6der er også gået godt. Vi har fået udvekslet mange gode erfaringer
indbyrdes. Enkelte medlemmer har vist noget om netop deres forskning og resultater. Tak for det.

og5å en stor tak for en hyggelig afslutning op til jul.

omkring bestyrelsen, så blev Flemming lohannesen og Edvin Bolsmand genvalgt på sidste
generalforsamling og Anne Marie blev ny suppleant.
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Bestyrelsesmøderne er gået godt og holdes ca hver 2.måned efter medlemsmøderne. Tak til den
øvrige bestyrelse.

Foreningen stillede op til Rødovre dagen. Selv om vi ikke fik det store udbytte af dagen, vil vi gerne
stille op igen,

Der har været gang i formandsmøder på Vestegnen. Vi hører en hel del om andres erfaringer og
giver videre af vores egne.

Karin sluttede med at sige, at hun ønsker at trække sig ud af bestyrelsen af personlige årsager.
Dene var derfor Kårins sidste beretning.

Der var ingen kommentarer til Karins beretning, der derfor kunne godkendes med akklamation.

Derefter overraktes Karin en gave fra foreningen med en stor tak for indsatsen gennem 11 år.

Punkt 3 var fremlæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet var udsendt sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen og var underskrevet af revisoren. Kassereren gennemgik
regnskabet, der ikke gav anledning til mange bemærkninger. Vi har fået et p€ent tilskud fra
kommunen. Desuden har vi fået et tilskud fra Danske Slægtsforskere. Vi har stadig en pæn lille
formue. Der kom en enkelt kommentar til opstilling af regnskabet. Kassereren vil se på det til
næste år. Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

Punkt 4: N.este års budget, herunder fastsættelse af kontingent. Der budgetteres med 25

medlemmer. Men vi kunne da godt være lidt flere. Der er 16 i foreningen, der er direkte
medlemmer i DSF også. Det har indflydelse på tilskuddets størrelse. Kontingentet tilforeningen
foreslås at være uændret 300 kr for næste år. Dette kunne generalfgrsamlingen tilslutte sig. Der

var ikke forslag fremme, der kunne have indflydelse på budgettet. Dirigenten foreslog, at vi ved en

kommende vedtægtsændring flytter punktet " næste års budget" hen efter "indkomne forslag "
under generalforsamlingen.

Punkt S: lndkomne forslag. Der var indkommet et forslag fra Flemming Jakielski {sekretær) på

vegne af bestyrelsen af om ændring i §13 i vedtægterne omkring valg af medlemmer til
bestyrelsen. Forslaget var stillet i lyset af Karins tilbagetræden. Det var vanskeligt at finde en

kandidat, der efter gældende regler skulle vælges direkte til formandspladsen. Forslaget gik på at
v€elge de 4 nødvendige medlemmer til bestyrelsen. Disse skal så efter generalforsamling
konstituere sig frem til næste generalforsamling. Flemming uddybede sit forslag.

Der var indkommet ændringsforslag fra Bjarne E., der mente at formanden stadig burde vælges

direkte. Bjarne foreslog også at suppleanten skulle være det 5.medlem af bestyrelsen.

Der var en del kommentarer til begge forslag. 8l-a om det var nødvendiet med 5 personer direkte i

bestyrelsen. Suppleanten er iforvejen altid indbudt, og er i øvrigt altid kommet til møderne.

Der kom også spørgsmål om, hvor hurtigt en ny bestyrelse skulle konstituere sig efter en

generalforsamling. Der blev rettet i det oprindelige forslag, så det vil være senest en uge efter

BeneralforsamlinBen. ( Bem: Efterfølgende konstituerede den nye bestyrelse sig- og det blev sendt

ud klokken 15.00)
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Anden del af det oprindelige forslag om indsendelse af ændringsforslag trækkes tilbage.

Ved afstemning fik Bjarnes forslag 2 stemmer og blev derfor ikke vedtaget. 14 stemte for
Flemmings forslag, der således blev vedtaget. Fremover vælges der således to
bestyrelsesmedlemmer hvert år og suppleant hvert år,

Punkt 6: Vålg til bestyrelsen. På valg varsekretær Flemming Jakielski, dervar villig tilgenvalg.
AnneMarie Markdanner var også villig til genvalg som suppleant. Der var genvalg til disse.

Til den ledige plads i den nye bestyrelse valgtes efter lidt ovedalelse Ture Skriver.

Punkt 7: Valg af revisorsuppleant genvalgtes dirigenten Knud Olesen.

Punkt 8: Eventuelt. Flemming Jakielski efterlyste mulige temaer til sæsonens foredragsrække og
mulige udflugter. Oer kom forslag om Søruller og deres anvendelse. Desuden forslag om hvordan
man bærer sig an med slægtsforskning iTyskland.

Desuden et forslag om strafferegistre i Danmark. Hvad er der af muligheder på tværs i landet?

Omkring udflugter blev der foreslået Frihedsmuseet og måske nationalmuseet. Desuden måske en
tur til Rigsarkivet omkring den nye læsesal.

Klokken 11.20 kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke de fremmødte for god ro og
orden.

Karin takkede som afgående formand også de fremmødte, og sagde tak for gaven endnu en gang.
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Flemming Jakielski
Referent

Knud Olesen
Dirigent
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