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Slægtsforskere i Rødovre 
 

Referat fra generalforsamling den 21. marts 2018 kl. 10-12 på Rødovregård: 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelse: 
    På valg er: 
    Formanden Karin Forslund 
    Sekretær Anni Bruhn Johansen 
    Suppleant Annette Pia Vandsøe Andersen  
7. Valg af revisorsuppleant, Knud Olesen 
8. Eventuelt 
 
 
Ad. 1 
Karin bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne at Flemming Jakielski blev valgt til 
dirigent – med mindre andre ønskede posten. Alle var enige om at vælge Flemming Jakielski., som 
takkede for valget. 
 
Ad. 2 
Flemming Jakielski startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt – 
mindst 4 uger før – og at der var 18 medlemmer tilstede. Derefter gav han ordet til Karin, som 
fremlagde formandens beretning. 
 
Formandens beretning ses på de sidste sider 
 
Ad. 3 
Flemming Nordqvist Johannesen fremlagde det reviderede regnskab for 2016 og gennemgik 
diverse poster. 
Der var et enkelt spørgsmål til regnskabet, som derefter blev godkendt. 
 
Ad.4 
Flemming Nordqvist Johannesen fremlagde forslag til budget for 2017, som blev godkendt. 
Vedr. fastsættelse af næste års kontingent blev vi enige om at beholde det nuværende; 300 kr. pr. 
kalenderår. 
 
Ad. 5 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad. 6 
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Karin var villig ti genvalg og blev valgt, da inden andre gav udtryk for at de ville vælges. 
Anni var ikke villig til genvalg, og i stedet blev Flemming Jakielski valgt uden modkandidat. 
Annette var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidat. 
 
Ad. 7 
Knud Olesen var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidat. 
 
Ad. 8 
Evt. 
Juleudvalget ønskede at udvide med Anne-Marie Markdanner – så de blev 3 i udvalget. 
Det syntes vi alle, var en god idé. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet, og Karin takkede for god ro og orden. 
 
 
Den 24. marts 2018 
 
Anni Bruhn Johansen 
Afgående sekretær i foreningen. 
 
 
 
 
 
 
 

Beretning 2017 
Ja tak, jeg vil gerne byde jer alle velkommen og især velkommen til de nye medlemmer der er 
kommet til i årets løb. Desværre er der jo også medlemmer der har meldt sig ud og det beklager vi. 
Foredrag. 
Den 25-1-2017 Holdt Gitte Christensen foredrag om, At skrive en slægtshistorie, som bliver læst. 
Det kan jo gøres på mange måder, som Gitte fortalte om i sit foredrag. 
Den 22-2-2017 Holdt Michael Dupont foredrag om, Rejsende til lands og vands i 18-og 1900 tallet. 
Michael kom ind på mange kilder, der kan fortælle noget om rejser til lands og til vands. Michaels 
foredrag ligger på vores hjemmeside. 
Den 8-3-2017 Holdt Per Andersen foredrag om Familiens myter. Vi har nok alle fået fortalt mange 
fortællinger i familien, men passede de nu og hvordan opstod de. Det fortalte Per meget om og  
Per’s foredrag ligger også på vores hjemmeside. 
Den 5-4-2017 Holdt Leif Sepstrup et foredrag om Kriminalhistorie, En ægtemand i overskud. En 
kriminalhistorie fra det virkelige liv i 1867, blev fortalt med god humor og blev illustreret godt. På 
Kriminalhistorie.dk kan man se flere kriminalhistorier. 
Den 20-9-2017 Hold Michael Dupont foredrag om hvordan vi sammenholder FT1895 i Kbh. med 
div. andre oplysninger som er lagt på nettet om personer fra 1860 til 1923. Dette foredrag ligger 
også på vores hjemmeside. 
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Den 18-10-2017Holdt Bodil Grove Christensen en introduktion til www.familysearch.org som er et 
godt sted vi kan bruge til vores forskning. På vores hjemmeside er der i nederste venstre hjørne en 
vejledning til FamilySearch.  
Den 29-11-2017 Oplevede vi Mette Gundel (og det var en oplevelse) hvor vi hørte om Bødler, 
natmænd, rakkerne og kæltringerne, som var nogle af samfundets nok mest uønskede personer. 
Hun førte os gennem 300 års Danmarkshistorie, og hun satte navne og ansigter på nogle af dem. 
Et rigtigt godt og spændende foredrag.  
 
Ture ud i Byen 
Den 10 maj 2017 Havde vi vores sæsonafslutning, hvor turen gik til Køge. Vi mødtes på 
Rødovregård, hvor vi fordelte os i biler og kørte til Køge hvor vi fandt en P-plads og gik derfra til 
Sankt Nicolai Kirke som var en meget flot kirke. Derefter gik vi over til Stigann Restaurant der lå 
tæt ved kirken for at spise frokost, vi havde bestilt hjemmefra hvad vi ville have at spise. Derfra gik 
vi så til Køge museum, og på vejen kunne vi se mange seværdige huse. Køge museum ligger i en 
gammel købmandsgård og vi fik en tablet udleveret, så den kunne vi gå rundt med og på hvert 
sted stod der et nr. som vi så kunne læse om på tabletten hvad det var vi så. Det var smart. Og det 
var en dejligt museum. Senere kunne vi gå rundt og se Køge by inden vi skulle hjem. Så efter en 
dejlig dag Ønskede vi hinanden en god sommer og kørte hjemad til Rødovre.  
Medlemsmøder og Net cafe. Anni skriver tit i vores nyhedsbrev at I skal komme frem med ønsker 
hvis vi har sådan, men der sker ikke rigtig noget, men det må I jo have, det gælder både foredrag 
og emner vi kan tage op til medlemsmøderne. Alle input er velkomne. Edvin har lavet et 
spørgeskema som I for uddelt, (det fortæller han om senere.) Ligeledes efterlyser vi også tit, om 
der er nogle der har en historie eller andet de kan fortælle, det behøver ikke være så meget og det 
behøver ikke foregår på tavlen. Så kom bare frem af busken og fortæl. Vi i bestyrelsen løber jo 
også tør for ideer nogle gange.  
Vores Net cafe møder har jeg stadig indtrykket af der er nogle der er glade for, men vi i 
bestyrelsen, har talt om at, hvis der ikke kommer flere end der gør, (de sidste gange har der kun 
været få medlemmer,) så bliver vi nok nød til at droppe disse.  
Juleafslutning den 13.dec. 2017 Inger og Annette havde igen i år planlagt vores juleafslutning. Vi 
hyggede os med nogle julesange og pyntede juletræet med pynt vi selv havde med og fortalte 
måske en historie om det. Derefter fik vi en stor overraskelse, nemlig fordi det var Luciadag, så 
kom Rødovre skole og gik Lucia for os og bagefter sang de nogle julesange. Det var rigtigt god og 
alle de søde børn.  
Så var det blevet tid til vi skulle spise smørrebrød og vi havde også lodtrækning med små præmier. 
Så alt i alt havde vi en rigtig dejlig dag og vi ønskede hinanden en glædelig jul. Tak til Inger og 
Annette for det store arbejde med at planlægge den dag.  
 
Bestyrelsen På vores generalforsamling den 22. marts 2017 var Edvin, Flemming genvalgt samt Per 
Lund Sørensen som revisor og Knud Olesen som revisorsuppleant. Edvin og jeg deltager i møder i 
”Formandsklubben” som er en lille klub for formænd og næstformænd i slægtsforeningerne på 
Vestegnen. Der fortæller vi om foredragsholdere og giver hinanden gode tips og ideer. I den 
påtænker vi at holde et større møde hvor vi har inviteret mange andre på Sjælland. Om det bliver 
til noget vides PT. ikke.  
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det store arbejde hver især lægger i og jeg syntes at vi har et 
godt samarbejde. Så det siger jeg MANGE TAK FOR. 

http://www.familysearch.org/

