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Referat fra ordinær generalforsamling 20.marts 2019 kl.10.00 på Rødovregård 
 
 
 
Formanden indledte mødet og bød de i alt 18 fremmødte velkommen til årets generalforsamling. 
 
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Formanden foreslog Per Lund Sørensen til dirigent. Da 
der ikke var nogen modkandidater, blev Per enstemmigt valgt. 
 
Per takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet i god tid og udsendt til alle 
inklusive fornødne bilag og indkomne forslag. Mødet kunne derfor konstateres at være lovligt. 
 
Punkt 2: Herefter fik formanden ordet for beretning om året der var gået. Formanden kunne oplyse, at vi er 
26 medlemmer. Der er kommet enkelte nye medlemmer i året, men der har desværre også været 
bortgang. Vi kunne godt være lidt flere i foreningen. 
 
Der har været 5 foredragsholdere i årets løb. Tak til alle fem foredragsholdere. Men det største havde nok 
været Allan Mylius Thomsen. Allan talte i næste to timer uden brug af manuskript. Det var bare lige fra 
hjertet. Det var også det møde, der havde det største antal gæster udefra. 
 
Der havde også været en studietur til Frederiksberg Stadsarkiv, hvor vi også fik lov at komme en tur op i 
tårnet på rådhuset. Bagefter var der nogen, der fik gode oplysninger med hjem fra arkivet.  Årets 
afslutningsdag bød på en tur til Frilandsmuseet i Sorgenfri med en fin rundvisning og bagefter spisning. De 
friske kørte derefter en rundtur i hestevogn på museet. 
 
Der har også været en tur i efteråret til Assistens Kirkegård med en god rundviser i september måned 
 
Der har også været afholdt 5 gode medlemsmøder, hvor mange gode samtaler har fundet sted. Specielt 
mødet i november var noget særligt, da vi samtidig kunne fejre vores 10 års jubilæum. Foreningen var også 
vært ved et lille traktement i dagens anledning. Julemødet gik også godt. Der var lidt underholdning med 
skolekoret fra Rødovre Skole, der sang julesange for os. Tak for det. 
 
Formanden efterlyste lidt mere respons fra medlemmerne om selv at holde f.eks. nogen mindre foredrag 
hvor emnet kunne være ikke bare hvad man måske havde fundet, men også hvordan man havde fundet 
det. 
 
Foreningen er blevet meldt ind i Danske Slægtsforskere. Det skulle gerne kunne give os lidt tilskud i årets 
løb, og måske være med til at kunne hjælpe både foreningen og medlemmerne. 
 



På generalforsamlingen i 2018 var der genvalg til formanden, men der kom en ny sekretær, Flemming, ind i 
bestyrelsen. Formanden sagde tak til hele bestyrelsen for godt arbejde i forgangne år. 
 
Kun et enkelt medlem, Arly Larsen havde kommentarer til formandens beretning. Han udtrykte ros til 
bestyrelsen for året, der var gået. Da der ikke var flere kommentarer, blev årets beretning godkendt. 
 
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 får stadig et pænt tilskud fra kommunen. Fremover får vi også lidt fra 
Danske Slægtsforskere. Vi må se hvordan det kommer til at fungere. Regnskabet blev godkendt med 
akklamation. 
 
Punkt 4: Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent. Der budgetteres med 30 medlemmer. 
Men vi kunne da godt være lidt flere. Der var spørgsmål omkring medlemskabet af Danske Slægtsforskere. 
Dette blev uddybet. Der er 13 i foreningen der er direkte medlemmer i DSF også.  Kontingentet til 
foreningen foreslås at være uændret 300 kr for næste år. Dette kunne generalforsamlingen tilslutte sig. 
 
Punkt 5: Indkomne forslag. Der var indkommet et forslag fra Flemming Johannesen (kasserer) om ændring 
/ finpudsning af vedtægter omkring opstilling og valg til bestyrelsen. Flemming begrundede sit forslag. 
Bjarne Egevang anbefalede at støtte forslaget. Forslaget blev vedtaget. 
 
Punkt 6: Valg til bestyrelsen. På valg var næstformand Edvin Boelsmand og kasserer Flemming N. 
Johannesen. Begge blev genvalgt uden modkandidater med akklamation. 
Suppleant Annette V. Andersen ønskede ikke genvalg som suppleant.  Annemarie Markdanner blev 
foreslået og valgt med akklamation. 
 
Punkt 7: Valg af revisor: Per Lund Sørensen var villig til genvalg, hvilket blev godkendt med akklamation. 
 
Punkt 8: Eventuelt. Bjarne Egevang havde gjort sig nogen tanker omkring foreningen og nedskrevet disse. 
Det blev omdelt til alle. Bjarne havde bl.a. tænkt lidt over hvordan vi kunne reklamere for foreningen. Der 
var enighed om det fremsatte, men under eventuelt kan der jo ikke vedtages noget. Der var enighed om at 
tale om forslagene til næste medlemsmøde i april. 
 
Da der ikke var yderligere forslag kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen med at takke for god ro og 
orden. 
 
Efterfølgende sagde formanden tak til Annette for tiden som suppleant og overrakte Annette en lille gave 
og en buket. Der var også tak fra formanden til alle de fremmødte. 
 
 
 
 
 
 
 
Flemming Jakielski                                                                                 Per Lund Sørensen 
Referent                                                                                                   Dirigent 
 
 
 
 
 
 
 


