
 
 

 

 

                             Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

        torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00 

      i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup 

 

 

 Dagsorden: 

 

1 Valg af dirigent og referent 

2 Godkendelse af dagsordenen 

3 Valg af stemmetællere 

4 Bestyrelsens beretning v/formanden 

5 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

6 Fastsættelse af kontingent 

7 Behandling af indkomne forslag 

8 Valg til bestyrelsen: 

Formand: på valg er Birgit Larsen 

2 bestyrelsesmedlemmer: på valg er Hans Henriksen og Carsten Hou-

gaard 

 9    Valg af redaktør af hjemmesiden: på valg er Bjarne Larsen 

  10   Valg af suppleant t. bestyrelsen: på valg er Jette Johannesen 

11   Valg af suppleant for redaktøren af hjemmesiden: på valg           

er Flemming Nielsen 

12   Valg af revisor og revisorsuppleant: på valg er Wilfred                                   

Lykke og Leif Adamsen 

13   Eventuelt 

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage 

inden mødet. Medlemmerne orienteres derefter om forslagene senest 7 dage inden mødet. 
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  Bestyrelsens beretning for 2019 

Velkommen til Hedeboegnens Slægtsforsker Forenings 18. generalforsamling, og vi mindes lige, at 

foreningen blev 16 år i august, så vi må jo være i teenage-årene, og det kan vi da godt mærke.  

Bestyrelsen synes at 2019 har været et godt år, med mange gode møder, og de nye medlemmer, vi 

har fået, sætter vi stor pris på, og vi håber det er gengældt. 

Vores brug af Medborgerhuset er gået helt fint i år, på nær nogle projektor problemer vi havde i 

januar. Det var ret uheldigt, at det var til et foredrag, at vi havde problemer, men det endte da med 

at vi fik en anden projektor, og vi nåede så også at få nogle guldkorn med fra foredragsholderen 

Anne Margrethe Krog-Thomsen. 

Parkeringspladsen er blevet renoveret og er blevet stribet op på halvdelen af pladsen. Resten 

kommer, når der er plads i budgettet, og så er der kommet nye skilte op med 4 ts parkering,  

Nu er det så spændende hvad vi skal snakke om næste år vedr. Medborgerhuset, for vi har jo snart 

længe hørt om at maden skal leveres ude fra, men jeg tror da ikke, der er styr på det endnu. 

Men jeg kan da se, at der bliver sparet hist og pist, for cafeen åbner først kl 11 nu og fredag er 

cafeen helt lukket, og selve huset er kun åbent om fredagen fra kl 10 – 14. 

Men nok om det. 

 

På sidste års generalforsamling stemte vi om vi skulle indgå en partnerskabsaftale med Danske 

Slægtsforskere, og det blev der jo stemt ja til, så vi har jo i 2019 fået et tilskud fra dem. Det luner jo. 

Otto, Bjarne og jeg rejste så i april til års-møde i Odense.  

Der skulle være noget af interesse for både kassererne, redaktører og formænd, men der var gået 

noget galt med lokalebookingen, så alt måtte foregå i eet lokale, i stedet for at vi kunne deles op tre 

hold, så det blev lidt presset. 

Og nu da generalforsamlingen er nævnt, så var der sidste år nogen, der godt ville have stemt ved 

fuldmagt. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, fordi det ikke står i vedtægterne 

Bestyrelsen har så lavet et forslag i år om at skrive det ind i vedtægterne, men det kommer vi til. 

Ellers er året jo gået lidt kvikt, med mange gode møder, foredrag m.v. 

Først i året havde vi jo besøg af Anna Margrethe Krogh-Thomsen, der fortalte om de vigtigste ting i 

Family Search og om hvad hun havde fået ud af en DNA-test.  

DNA-testen er vi kommet for at blive 



Vi havde også besøg af Michael Dupont, der fortalte om dødsattester og skifter. Han er jo altid god 

til at fortælle 

I oktober kom Peter Korsgård og fortalte om husmændenes vilkår fra 1600 til 1970 og husmænd har 

de fleste vel i familien på et tidspunkt, så vi kan bruge de kilder han omtalte. 

I november kom Lis Sølvmose på besøg og fortalte om Fattiggårdsliv i 1930’erne, dels ud fra 

hendes egen slægt, hvor hendes bedsteforældre var bestyrerpar på Brokøb fattiggård. 

Og vi havde faktisk tre foredrag i efteråret for Lars Spatzek var også forbi for at fortælle om 

Taastrup Nykro, der blev til Medborgerhuset. 

Så er der jo alle de gode indlæg, som vore egne medlemmer står for. De gør det alle sammen rigtig 

godt, og vi hører mange spændende og interessante ting. 

Vi har jo også været ude af huset et par gange. 

I foråret var vi i Sankt Petri kirke og i Vor Frue kirke. 

Bagefter var mange ude at spise frokost på Kultorvet, hvor vi sluttede af med noget af en 

forskrækkelse, da Vivi faldt og måtte på hospitalet. 

I efteråret var vi igen i København, for at se Københavns rådhus på en rundvisning, der var meget 

interessant, og vi nåede også at komme over i Vartov, og høre om det, og se kirken.   

Vi har et par knaster. Den ene er det gotiske, og det får vi læst for lidt af.  Tiden bliver tit rykket, så 

vi ikke når det, og det er nogen glade for, og andre savner det, men det er jo en god ting, at kunne 

tyde meningen af et skifte eller lign. og selv om det er for lidt vi læser, så kan man da mærke, at 

mange er blevet meget bedre til at oversætte det. 

 

Måske skulle vi prøve at oversætte lidt oppe fra lærredet på aftenmøderne, for det er den anden 

knast. Der bruges som regel meget lidt tid på at hjælpe hinanden, og hvis det er fordi, vi ikke har 

behov, er det jo fint, men af og til hører man nogen sige: jeg kan altså ikke komme videre med den 

gren af familien, og så vil det jo være oplagt at sige til, for så kan flere tage deres p c med så vi i 

fællesskab, kan prøve at hjælpe. Prøv at sige til hvis nogen har sådan et problem, så kan vi prøve det 

af. 

Ellers synes vi det hele fungerer godt med hyggelige og interessante møder, og vore 

sæsonafslutninger – ikke at forglemme, for de er da rigtig hyggelige, og det er da lykkedes os i år, at 

få det smørrebrød vi gerne vil have. Så er det spændende, hvordan det er næste gang. 

Jeg vil da også lige nævne en god ting, der foregår en gang om året, for vi har jo deltaget i 

frivillighedsdagene i Hedehusene og Taastrup, og det er jo et par hyggelige dage, hvor vi får 

snakket med en hel del mennesker, og også får besøg af mange fra foreningen. 

Så er der vist bare tilbage at sige tak til jer alle sammen, fordi I medvirker til, at vi har en dejlig 

positiv forening, og gode møder. 

og en særlig tak til dem, der bare får borde og stole sat frem og tilbage igen efter mødet. Hvad 

skulle vi gøre uden dem, og også tak til Jette og Bonnie, der altid får navne og printer frem, samt 

klokken, som der efterhånden skal ringes kraftigt med, før alle hører den. 



Apropos printer - så besluttede den at stå af i slutningen af året, så Otto skal ud at investere i en ny. 

 Og så er der Bjarne, der er så god til at styre vores hjemmeside, og altid parat til at sende mails 

rundt, og Otto, der ordner alt det økonomiske og ansøgninger – og vores revisor, der kigger ham i 

kortene.  Det er alt sammen guld værd, så tak for det. 

Dirigenten skal også have tak for at guide os igennem aftenen. 

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                                      Dirigenten 

Birgit Larsen         Aksel Koplev 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referat af  Ordinær generalforsamling nr. 18  i 

  Hedeboegnens Slægtsforsker Forening 

torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00 

 

Der var mødt 30 medlemmer. 

 

Punkt 1 

Formanden Birgit Larsen bød velkommen og så blev der valgt en ordstyrer, det blev Aksel Koplev, 

Som referent blev valgt Jette Johannesen. 

 

Punkt 2 

Aksel bekræftede at der var indkaldt rettidig. 

 

Punkt 3 

Der blev valgt 2 stemmetællere, det blev Jytte Klamer og Lise Hansen. 

 

Punkt 4 

Så fremlagde Birgit beretningen for det forløbne år. Det blev gjort godt. (selvstændig kopi) 

 

Punkt 5 

Så var det kassereren, Otto Jakobsens tur til at fremlægge det reviderede regnskab, Det viste et overskud på 

6.016 kr. som vi alle var glad for. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Punkt 6 

Kontingentet blev vedtaget at skulle være det samme som tidligere. Det er det samme, som det har været i 

hele foreningen levetid. 

 

Punkt 7 

Der var indkommet 2 ændringsforslag til vedtægterne, som tilføjelser, de følger sålydende : 

1. § 5 Stemmeberettigede er medlemmer, der ikke står i restance til foreningen. Der kan stemmes ved 

skriftlig fuldmagt, dog højst en fuldmagt pr. medlem. 

2. § 8 når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget. 

Begge forslag blev vedtaget enstemmigt og tilføjet vedtægterne. 

 

Punkt 8. 

Så var der valg til bestyrelsen, det var formanden og 2 medlemmer der var på valg, alle for 2 år. 

 Birgit Larsen, formand 

Carsten Hougaard  

Hans Henriksen, 

De var alle villig til genvalg, og blev genvalgt. 



Punkt 9 

Bjarne Larsen blev genvalgt til redaktør af hjemmesiden. 

 

Punkt 10 

Jette Johannesen blev genvalgt til suppleant til bestyrelsen 

 

Punkt 11. 

Flemming Nielsen var ligeledes villig til genvalg, som suppleant for redaktør af hjemmesiden, han blev genvalgt 

 

Punkt 12 

Til slut var der valg af revisor og revisorsuppleant, det var Wilfred Lykke og Leif Adamsen, der begge var villige til 

genvalgt. Det blev de så. 

 

Punkt 13 

På dette punkt var der intet at sige, dog sagde et medlem Vibeke Ring, en stor tak til formanden for hendes store ar-

bejde i foreningen, det var der fuld opbakning til. 

 

Aksel Koplev sluttede med at takke for god ro og orden. 
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