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Der var mødt 35 medlemmer
Punkt. 1
Axel Kramer blev valgt til ordstyrer, det havde han været de sidste år og klaret det godt, han konstaterede at indkaldelsen var rettidig varslet.
Som referent blev valgt Jette Johannesen.
Punkt 2
Formanden fremlagde en fyldestgørende beretning om de ting der var foregået i foreningen i det
forløbne år. Der blev nævnt, al det vi havde foretaget os, var meget fyldestgørende, et godt stykke
arbejde. Så bød foreningen på en øl eller en vand,
Punkt 3
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som var helt i orden.
Punkt 4
Der var ingen indkomne forslag.
Punkt 5
På kassererens forslag forblev kontingentet uforandret, 150 kr. for enkelt medlemmer og 200 kr. for
ægtepar.
Punkt 6
Så var der valg til bestyrelsen,
Formanden Birgit Larsen var villig til genvalg, men prøvede trods alt med lidt bestikkelse i form af
chokolade til alle fremmødte. Hun blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmerne Hans Henriksen og Carsten Hougaard var også villige til genvalg, hvad
de også blev.
Punkt 7
Bjarne Larsen var villig til genvalg som redaktør af hjemmesiden, som passes til ovenud tilfredshed.
Han blev genvalgt.
Punkt 8
Jette Johannesen var også villig til genvalg som suppleant, og blev genvalgt.

Punkt 9
Flemming Nielsen var ligeledes villig til genvalg som suppleant for redaktøren af hjemmesiden.
Han blev genvalgt.
Punkt 10
Både Wilfred Lykke og Leif Adamsen var begge villig til genvalg, som revisor og revisorsuppleant.
De blev begge genvalgt.
Punkt 11
Under dette punkt blev der diskuteret sammenlægningen af SSF og DIS , hvor der stadig foregår en
masse diskussion om, hvordan det vil blive, og hvilken indflydelse det vil have på vores forening,
men vi var enige om, at på nuværende tidspunkt er den meget uoverskuelig, selv om Otto prøvede
at gøre det lidt mere forståeligt, men vi blev enige om, at vi når der var mere afklaring på sagen
måtte indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og så tage stilling til sagen.
Otto viste på væggen en graf over medlemstallet over foreningens medlemmer,
Hvor mange der var med fra starten og som stadig var medlemmer, hvor mange nye og udgåede
medlemmer for hvert år. Den ene af graferne lignede et spraglet tæppe, en meget sjov detalje.
Aksel sluttede med at takke for god ro orden. Det var jo, som det plejede at være, sagde han

Næste år skal vi huske at nævne, at årets kontingent skal betales inden 1. marts.

Bestyrelsens beretning for 2017
Velkommen til Hedeboegnens Slægtsforsker Forenings 16. generalforsamling, og som
I ved er vi bagud med fødselsdagene, for foreningen blev14 år i august, og jeg har lige
regnet på det, fordi jeg ikke bare kunne forklare det, men det rigtig nok. Det hænger jo
sammen med at det hele startede med en generalforsamling, og foreningen har ikke
haft fødselsdag endnu i år.
Vi synes 2017 har været et godt år for foreningen, men lidt knaster skal der åbenbart
være, og dem har vi heldigvis klaret, og af gode ting, så har vi iflg Otto fået 7 nye
medlemmer i løbet af året, og dem sætter vi stor pris på, og håber det er gengældt.
- Og vi er stadigvæk i Medborgerhuset, selv om der har været mange trusler om at vi
skulle være på Lippert.
Nu må vi så nøjes med at drikke kaffe hver torsdag på cafe Lippert. Det påstås, at sådan har den altid heddet, men det navn har i hvert fald ikke gjort så meget væsen af sig
som det gør nu.
Det er så også o k. Vi må være unge med de unge.
Jeg kan læse at der sidste år blev lovet at cafeen skule blive uimodståelig, så man kunne møde sin studiegruppe der, men det er noget vi har forsømt. Måske vi skal forsøge
med studiegrupper, som vi også snakkede om sidste år, så det er bare med at komme i
gang. Der står et helt lokale klar til det over for cafeen. Det er åbenbart beregnet til
lektiecafe, men det bliver også brugt til andet.
Vi er jo heller ikke blevet snydt for lokaleproblemer i år, for den 12. oktober måtte vi
jo flytte ned i Kulturcentret. Hvis vi ville holde møde, måtte det blive der.
og o k det gik jo rimeligt godt.

Nu skal vi jo heller ikke blive for kritiske, for huset har da gjort meget for at muntre os
op. Lokalenumrene er lavet om så det ikke er til at finde ud af hvad der er 2 eller 3 og
så er der kommet en Suite, som først ikke måtte lånes ud, men det må den godt nu, og
Loungen har det da også været morsomt at følge - med først bløde møbler og nu noget
andet.
Vi har jo også haft noget andet til overvejelse, for vi har jo som forening hele tiden
været medlem af SSF, og mange medlemmer også af DIS, og i årets løb har der været
meget snak om en sammenslutning af de to foreninger.
Det udvalg, der har været nedsat, er næsten færdigt med det forberedende arbejde, og
det kan være vi bliver nødt til at have en ekstraordinær generalforsamling, hvis det
bliver sådan, at vi har mulighed for at indmelde os i den nye forening. Det skal vi jo
være enige om.
Måske har I læst i Slægtsforskeren om Fremtidsudvalgets forslag til sammenlægning,
og der ligger en revideret udgave på begge foreningers hjemmesider, så I kan læse og
forberede jer på det.
Men måske vi også skal være lidt nostalgiske og tænke lidt tilbage på årets mange
møder.
I februar havde vi besøg af Gitte Bergendorff Høstbo, der fortalte os om det nye med
at få foretaget en DNA-prøve, og hvad man måske kan få ud af det rent slægtsforskningsmæssigt.
Det er der jo mange meninger om, men vi må jo vide lidt om det, for at kunne vurdere
om det er noget man vil benytte, og Ejner knyttede også nogle betragtninger til det, set
fra en anden vinkel.
I midten af marts kom Martin Bork og fortalte om hvorfor Jens og Else ikke havde
venner i landsbyen. Der var normer, der skabte vindere og tabere. Der kunne være
grimme beskyldninger om tyveri, hor, vold m.v., og så gik snakken.
I efteråret kom Ulrich Alster Klug og fortalte om Fæstebonden og om at finde det gods
han var tilknyttet, og hvordan oplysninger fra godsarkiverne kan hjælpe en i forskningen. Ulrich er jo lidt festlig, og han skal nok holde os vågne.
Derefter kom Jan Pedersen fra Rigsarkivet, og han er jo også en god fortæller. Han
skulle fortælle om Armodens århundrede, men han ændrede lidt på indholdet, men et
godt foredrag.

Vi har også været på et par ture. I foråret besøgte vi Den koptiske kirke ude på Hovedgaden. Det var jo spændende at få fortalt om den og se den. Den er jo anderledes end
vore kirker.
- og så blev man jo noget berørt, da en stor koptisk kirke i Egypten blev mål for terrorrister få dage efter.
I efteråret besøgte vi så Roskilde kloster og fik en spændende rundvisning. Godt at
sådanne gamle bygninger er bevaret.
Begge gange gik vi ud at spise frokost bagefter, og det er jo hyggeligt.
Nu har vi jo snakket om nogle aftenforedrag, men vi får faktisk også jævnligt foredrag
om formiddagen, for vi hører jo mange interessante ting, når medlemmer fortæller noget fra deres slægtsforskning. Vi har også set et par sjove film og mere historiske film
og et par gange har vi fået hjælp til at finde oplysninger i slægtsforskningen. Bl.a. har
vi haft lidt opfriskning om lægdsruller, og måske - vi kan jo håbe - det en dag siver ind
hvordan man gør. Problemet er jo nok, at der går for lang tid imellem man bruger det.
Og for at tage det hele med, så er der jo også Frivillighedsdagene, der altid er sjove for
dem der står i boderne, og så hyggeligt når nogen kommer forbi. Både kendte og
ukendte. Der bliver meget god snak ud af det.
En gruppe har været på arkivet i Viborg, og det er jo altid både givende og hyggeligt,
men vi slap heller ikke for problemer med DSB i 2017, for da vi skulle fra Århus, var
den vogn vi havde pladsbilletter til, pillet ud af togsættet, så vi ventede til næste tog,
men så prøvede vi noget nyt, og gik på Joe and the Juice imens.
Så er der jo også sæsonafslutningerne, som altid er festlige, men her til jul var det lige
lovligt ”festligt”, for Kulturhuset havde lavet om på smørrebrødssedlen og priserne, og
det var næsten ikke til at få rede på hvad der var specificeret og hvad ikke, men det
lykkedes da, og vi må jo nok vænne os til lidt højere priser.
Vi må altså heller ikke glemme gotisk læsning. Vi får da læst engang imellem, og vi
bliver da bedre og bedre til det, og det er da også sjældent vi må give op, når nogen
trænger til hjælp.
Nu har vi da vist husket det hele, ud over lige at sige tak til jer alle sammen fordi I
medvirker til, at vi har en dejlig positiv forening, og gode møder.

Men der er lige nogle vi må sige en ekstra tak. Det er bl.a. Bjarne, der er så god til det
med hjemmesiden m.v. og Otto, der har overtaget alt det med tal, .
Så er der Jette og Bonnie og alle ”stolefolkene”
Dirigenten har været til stor hjælp i aften, og det siger vi tak for
Personligt vil jer gerne sige tak til bestyrelsesmedlemmerne og redaktøren for deres
arbejde i bestyrelsen, hvor de alle gør deres til at det hele fungerer

På bestyrelsens vegne:
Birgit Larsen

Dirigent:
Aksel Kramer

Regnskab for
01-01-2017 til

2017
31-12-2017

indtægt
Kontingent
Forudbetalt kontingent
Gæster foredrag
Egenbetaling
Høje Taastrup Kommune
Indtægt i alt

8,875
350
150
0
3,000
12,375

Udgift
Kontorartikler
Møder
Arangementer
Medlemskaber
Gaver
Anskaffelser
Gebyr
Udgifter i alt

112
1,055
7,224
3,009
455
0
0
11,854

Overskud

521

Aktiver 31-12-2017
Indestående i Nordea
Kontant
overføres til 2017
Aktiver i alt
Passiver
Formue primo
Overskud 2017
Formue ultimo
decimaler afrundet

16,892
0
16,892

16,371
521
16,892
Otto Jakobsen
Kasserer

d.
Regnskabet er revideret og bilag gennemgået og fundet iorden

Wilfred Lykke
Revisor

