Til "de gamle" slægtsforskere
Som aftalt f*rsøger vi at stifte en iokal slægtsfi:rskerforening

Derf*r indkalder vi sil:

§fffl få'I/åå e' Gfl,erÅ'ÆÆÅ f/0Æ^§Æ M L §N G
i Medborgerhuset
'I'orsdag d" ?S. augu§t kI: åS,oo
med det formå1 at oprette foreningen:
" E{ e de b o *g vs e §l-§ s lægtsfo r s ks{ €. "
På mødet ønsker

vi en drøftelse af foreningens arbejde

Som oplæg fi:reslår vi:

A.

Et roånedligt møde (evt. sidste torsdag i hver måned)
Møderne skal indeholde oplysende foredrag *forevisninger

-

fartæilinger

-

diskussion

sarnt socialt samvær.

B:

Oprettelse af tids- og emnebegrænsede studiegrupper (f'eks. i dagtimeme)

C:

Ekskursioner efter behov

Med venlig hilsen
Ole R cg Ole

S.

?

Ny forening,

En gruppe interesse{'ede horgere indkalder }aerrned til
S

TI F T E N D E G E tY§R4 {- F O RSÅ tuILI N G
i l,{ed.bcrgerhuset
"forsdag d" ?S. åugust kl: 19,oo

foreningen:
slægtsfors keY €" "

med det formåi at oprette
" H edeboegw€xas

''

Foreningens fbrmål vii ,iære - gennem stuiiiegnrpper, ekskursioner og rnånediige fællesmøder at styrke interessen tor siægtsdrskning og give iledlemmerne indsigt i, hvordan der kan arbejdes
med dette emne.

Til "de gamle" slægtsforskere
Som aftalt forsøger vi at stifte en lokal slægtsforskerforening.

Derfor indkalder vi til:
S

TI F TE ND E G E NE RAL FORSAMLI NG
i Medborgerhwet

Torsdag d.28, august kl: 19,oo
med det formål at oprette foreningen:

" Hedeb oegnens slæglsfor skere.

"

vi en drøftelse af foreningens arbejde.
Som oplæg foreslår vi:

På mødet ønsker

A: Et manedligt

møde (evt. sidste torsdag i hver maned)
Mødeme skal indeholde oplysende foredrag -forevisninger
samt socialt samvær.

*

forhællinger

B:

Oprettelse af tids- og emnebegrænsede studiegrupper (f.eks. i dagtimerne)

C:

Ekskursioner efter behov.

Med venlig hilsen
Ole R og Ole S.

*

diskussion

Meget kort referat af stiftende generalforsamling

torsdag d. 28. august 2003 af

H E D E B O E G N E NS S L,<E G TS FO RS KE RF ORE NI]YG.
Mødet indledtes med en velkomst af initiativtagerne Ole Søndergaard og Ole Rasch.
Der var mødt 20 personer og yderligere 3 havde meddelt deres interesse trods afbud.
Ole Søndergaard gennemgik baggrunden for initiativet og forolagde et oplæg.
Oplægget, der indeholdt såvel de overordnede formål samt ideer til foreningens arbejde,
blev gennemgået og gennemdrøftet.

Man vedtog, at aftrolde et mdl. aftenmøde (evt. sidste torsdag i hver måned) samt at oprette
studiegrupper, som f.eks kunne mødes i dagtimerne.
Man vedtog at starte på det omtalte grundlag og aftrolde ordinær generalforsamling r januar 2004
Forsamlingel udpegede 5 personer som midlertidig bestyrelse med den opgave at arbejde videre
med de ideer, der fremkom på mødet.
Det blev:
Ole Søndergaard, Ole Rasch, Ole Byberg Jensen, Mogens Linnemann Jakobsen og Rita Olsen.
ovenstående 5 personer afholdt bestyrelsesmøde mandag d. 8. sept. 2003.
Man enedes om følgende:
Ole Søndergaard fungerer som formand og sørger for ofiiciel godkendelse i kommunen, samt
skaffer mødelokaler.
Ole Rasch fungerer som sekretær og er den, der står for kommunikationen mellem medlemmer og
bestyrelse.
Rita Olsen fungerer som kasserer.

Man gennemdrøftede herefter, hvordan man kom i gang, og fastlagde efterårets mødeaktivitet.
Der aflroldes aftenmøder torsdag d. 25. sept., torsdag d. 30. okt. og torsdag d. 27. nov.
alle aftener fra 18,45 til21,15. Møderne aftroldes i Medborgerhuset.

-

På mødet den25. sept. vil vi ffi besøg af et bestyrelsesmedlem fra foreningen i Roskilde, som vil
fortælle om, hvordan de arbejder. Herefter vil vi igen gennemgå vores egne oplæg og prioritere
de fremlage ideer.

2 andre aftenmøder i efteråret arbejder vi på - på det ene at få et kompetent oplæg cm
Brothers Keeper - på det andet vil vi få et oplæg om, hvordan man kan lave slægtstavler, hvorefter
4 af vore egne medlemmer lortæller om, hvordan de arbejder med stoffet udfra forskellige synsvinkler.
På de

Mogens Linnemann står for disse aftener.

Udover disse aftenmøder igangsætter vi fra starten af oktober 2 studiegrupper

-

6t gruppearbejde A,

skiftef og senere mea lægdsruller. For dette står Ole Byberg
B omkring Gotisk skrift. - for dette står Ole Søndergaard.

der først vil beskæftige sig med

- endvidere 6t gruppearbejde

Disse studiegrupper vil for A's vedkommende foregå hver anden torsdag formiddag i de lige uger
fra 10 - 13 i Medborgerhuset, - og for B's vedkommende onsdag formiddage fra 10 - 13 på
Blåkildegård.
Disse studiegrupper vil være tidsbegrænsede (3 eller 4 gange) hvorefter de forventes udskiftet med
andre emner.
Derudover forventer bestyrelsen al høre ønsker og prioritering af disse på septembermødet, ligesom
oflEciel indmeldelse i foreningen, samt betaling af kontingent: 100 kr - som startkontingent
gældende til tbrstkommende generalforsamling - vil foregå på septembermødet.
På bestyrelsens vegne

Ole Søndergaard

Til meillernmerne c.f
§{ * d e b *

*sr

ry marus §/rrg/sSrsåe4fl*r

#§ i tW.

inrlkaides fuerrned til

#rdiraær
Torsd*g $- 2§.ja*uar 2$ti4

Dags+rde;::

Gerl eralf,crsar* åång

kt: i§,oo i Medlsorgerixus*t.

1.
2.
å
4.
5.
6.
7.
8.

Ber*tni*g veel formandee.
å4egmskab ved i<asserereil.
Vedtageåse af vedt;egter fi:r f*rer:ingen.
Yalg i henhsld *il veiltægt*riee.
Drøftelse af arbe.idsemner lar ?004.
Fastsætteise al kr:ntingent.
Fastsættelse a,{ rnsd*datoer.
Eventuelt.

Efter generalf*rsærnlingen vil rnødet fortsætte xred indslag af siægtshist*risk int*r*ssc.
tsestyrelsen.

r--

Referøt

af

Ordinær Generalforsamling
aJholdt torsdag

d

29

jønuør 2004 kl: 79,oo i Medborgerhuset

Der var mødt 14 medlemmer,
ole Søndergaard bød velkommen og foreslog Robert Kirkebæk som dirigent.
Robert valgtes med akklamation.
Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed

Ad pkt.

I

Beretning ved formanden.
I beretningen omtaltes den stiftende generalforsamling d. 28.08.03.
Der havde været af holdt 2 bestyrelsesmøder.
De 3 aftenmøder havde indeholdt:
Sept: Foredrag ved Kit Bisgaard, Roskilde om Slægtsforskerforeninger. (godt)
Okt: Egne 6 medlemmer, der fortalte om deres arbejde. (Meget godt)
Nov: Computerarbejde på Gadehaveskolen ( lidt svagt, da vi ikke måtte indlægge
vores egne programmer.)
Studiegrupperne havde behandlet "Skifter" og "Gotisk Skrift" med udløbere til
kirkebøger, folketællinger og lægdsruller.
Endelig havde bestyrelsen haft kontakt til kommunen og Landssammenslutningen om
anerkendelse.

Ad pkt.2.

Regnskab ved kassereren.
Regnskabet, der udviste et overskud på 1615,50 kr godkendtes.

Ad pkt.3

Vedtagelse af vedtægter for foreningen.
Bestyrelsen havde udsendt et forslag til vedtægter.
Dirigenten gennemgik dette punkt for punkt.
Der blev indføjet enkelte rettelser og tilføjelser, hvorefter det vedtoges.
Det tilrettede og vedtagne sæt vedtægter vedlægges.

Ad pkt.4.

Valg i henhold til vedtægterne.
Valg af formand, sekretær * 1 bestyrelsesmedlern for 2 år.
Formand: Ole Søndergaard -- Sekretær: Mogens.lakobsen Best.medl.: Ole Rasch
Valg af kasserer * I bestyrelsesmedlem for 1 år.
Kasserer: Rito Olsen - Best.medl.: Ole Byberg
t'L-/\,'O-1q;
/^
a
Valg af suppleant for 1 år: Claus Asmussen
Valg af revisor for 1 år:
Robert Kirkebrpk
Valg af revisorsuppl. for I år: lYil/red Lykke

r

?

Fortsættes bagsiden

t

Ad pkt.5.

Ad pkt.6"

Ad pkt.7.

Ad pkt.8.

Drøftelse af arbejdsemner for 2004.
Der blev drøftet mange emner og mange ideer. Resultatet blev følgende:
Robert og Wilfred)
Aftenmøder: Febr.: lrothers Kieper (Nedsat udvalg ved Claus,
Marts: Fremlæggelse af egne arbejder'
April: Lokalhiiårisk oplåg (Best. + Historisk Samtund v/ Jarne)'
SePt.: WinFamilY.
veclhæng'
Studiegruppen: Fortsætter forårlt ud med "Gotisk skrift" med bredere
besøg'
Afslutningsarrangement. Evt. grill- og hyggedag med indlagt relevant
Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fastsatter tit tso kr for hele 2004.

- Æ.gtepar: 200 kr

,tlli
'd/

/,,1a

tl

5/t'

Fastsættelse af mødedatoer.
16. september
Restenafforåret zoa4.. 19. februar- 18. marts- 15. april. - Efterår:
2' sept'
Studiegr. Torsdag i lige uger april med. Første møde efter sommerpausen:
Afslutn:ingsarrangementet: omkr. 1 maj Endelig dato senere
,f / .i': t't'

.2,

c

0'/

.[-

Eventuelt.
Der var intet særligt under eventuelt.

Robert Kirkebæk

-

dirigent

Ole Søndergaard - formand

L

Hedeboegnens Slægtsforsker Forening - HSF
Regnskubfor perioden 28.08.03

Indtægter:
Kontingent. 18 medlemmer å 100,- kr
Kontingent. 2 ægtepar å 150,- kr
Indtægter i alt

Udgifter:
Vin til foredragsholder
Kopipapir
Frimærker
Udgifter i alt:.
.

Periodens overskud:

-

28.01.04.

1.800,oo kr
300 oo kr.
2.100,oo kr

120,oo kr
229,ookr
I 5o kr
484,5o kr
1.615.5o kr

Status
Kassebeholdning.

1.615"50 kr.

Taastrup d.29.01.2004.

Rita Olsen
Kasserer.

)

) ;' ) "

{,:!

."''i {, ,-'';

SL.ÆGTSf"OR§KE.8,f"CI8f,

,

,

.j 't.'

..:;:'

NXN@

O r dinær G ener alfu rs ømling
Torsdag d 20. jønuør 2005 kl: 19,oo i Medborgerhuset

Dugsorden:

7. Vølg øf dirigent.

2, Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Fremlæggelse og godkendelse ctf regnskabet.
4. Behandling af indkomne forslag.
5.

ø) Forslag om oprettelse af hjemmeside.
b) Forslag til ændring øf vedtægter.

Fastsættelse øf kontingent
6. Valg til bestyrelsen
ø) Valg af kasserer
b) Valg uf et bestyrelsesmedlem (Ole Byberg)
7, Valg uf suppleant.
8. Valg af revisor
9. Valg af rtevisorsuppleant
10. Drøftelse uf den kommende sæson.
7 7. Eventuelt.

T

af
O rdinær G e nerulfors ømling
Referat

Torsdag d. 20. januar 2005

kl:

19,oo i Medborgerhuset

Formanden Ole Søndergaard bød velkommen.
Der var mødt 21 personer, heraf 19 stemmeberettigede.

Ad pkt

1: Valg af dirigent.
Robert Kirkebæk blev foreslået og valgt Han konstaterede generalforsamlingens
Iovlighed, dog var reglen om forslags udsendelse 7 dage inden mødet ikke
overholdt. Forsamlingen gav herefter dispensation på dette felt.

Ad pkt 2: Bestyrelsens beretning v/ formanden.

sidste forår startede vi med et udmærket foredrag om kommunale
mindesmærker vl Ib Sandal - Ellers blev det os selv, der tog os af resten. (f.eks
scanning af billeder). Vi havde en flot gennemgang af Brothers Keeper, som i
efteråret blev fulgt op af Win-family.
En tak til ole Rasch - og Robert, \ililfred og claus for disse indslag.

Arne Ole fulgte §ucces'en op i Hedehuset med Slægtsforskning på internettet,
hvor vi lærte "arkivalier online" at kende. Claus fulgte Arne Oles forevisning
op med en flot brochure om det
I øvrigt har Claus været en stor leverandør af skriftligt materiale på mange
områder bI. a. med "Ord fra fæsteprotokoller" og "Oversigt overlokalar[iver"
Iigesom claus er kommet med et godt oplæg til vores egen ,tHvem forsker hvad?
eller "Det forsker jeg"
også Benny s§tder vi tak for hans trofaste mails om de oplevelser og
opdagelser, han kommer ud for.
Et enkelt møde måtte aflyses, da der ikke kunne skaffes lokale.
Aret sluttede med en meget hyggelig juleafslutning omkring Jul i gamle dage.
Formiddag.gmøderne er og bliver hyggelige, men også meget lærerige.

vi

holder gang i den gotiske skrift, og de fleste er blevet utroligt gode
efterhånden, men vi bruger højst hatvdelen af tiden til dette, iOet vi bruger
teksterne som oplæg til gennemgang af f. eks: Lægdsruller, søruller,
aftægtskontrakter, testamenter, fæstebreve osv. med oplæg fra mange af os.
Der er nu gået et ilr, og foreningen er blevet etableret, men vi er stadig på
berynderstadiet som foreningr og vi har mange uløste problemer

Hvordan informerer vi vore ideer og tanker ud - Hvordan forener vi de
nuværende drevne rotter med begyndere, der gerne vil i gang hvordan får
vi de
gode formiddagsdebatter og oplysninger bragt videre til dem, der ikke
kan om
formiddagene.
vi vil tage fat på disse problemer i det kommende år, og i øvigt drøfte dem
videre under pkt 10 på dagsordenen: Drøftelse af den iommende sæson.
Fortsættes bagsiden.

Ad pkt

3: Fremlæggelse

og godkendelse af regnskabet.

Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som udviste et overskud på
2.4l0roo kr og en kassebeholdning på 4.025,5o kr.
Regnskabet blev godkendt.

Ad pkt

4:

Behandling af indkomne forslag.
a: Der forelå et forslag fra Benny Blom-Jensen om etablering af hjemmeside til
foreningen. Benny redegjorde for forslaget og dets betydning for foreningens
mulighed for udadvendt information og intern kommunikation.
Benny redegiorde også for de sandsynlige økonomiske konsekvenser, som så
ud til at være et engangsbeløb til oprettelse på ca. 500,-kr og et årligt
kontingent på omkring 400r- kr.
Der var almindelig tilfredshed med forslaget, som vedtoges enstemmigt.

b:

Der forelå forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne i henhold til
ovenstående.,l[ndringerne lød således:
Under § 6: Bestyrelsen tilføjes efter femte linie:
Valg af webmaster, der deltager i bestyrelsens møder - vælgesfor 1 år.
Forslaget vedtoges enstemmigt.

Ad pkt

5: Fastsættelse af kontingent.

Ad pkt

6:

Ad pkt

7:

Kontingentet fastsattes uændret til 150 kr - (200 kr pr. ægtepar)

Valg til bestyrelse.
a. Valg af kasserer: Rita Olsen genvalgtes
b. Yalg af bestyrelsesmedlem: Ole Byberg Jensen genvalgtes.
c. Valg af webmaster: Benny Blom-Jensen nyvalgtes
Valg af suppleant.
Claus Andreassen genvalgtes.

Ad pkt

8:

Valg af revisor.
Wilfred Lykke nyvalgtes

Ad pkt. 9: Valg af revisorsuppleant:
Robert Kirkebæk nyvalgtes

Ad pkt l0:Drøftelse af den kommende

sæson.
Bestyrelsen forelagde et oplæg, som drøftedes. Konklusionen blev således:
Aftenmøder:
Foråret 05. Februar: Foredrag ved H.C.Eisen om Tysklandsarbejdere under besættelsen.
rMarts.: Foredrag ved Charlote Jensen fra Landsarkivet for Sjælland.
April: Årsafslutning. Drøftelse af årets forløb.
Ekskursion til Reerslev kirke i april.
Efteråret 05:Et foredragved Erik Kann (Emnet endnu ikke fasttagt.)
Der arbejdes på et lokalt foredrag. - Spørgeaftener,
Formiddagsmøder,
Fortsat gotisk skrift med vekslende indslag Ekskursioner til Iokalarkiver (Greve- Taastrup- Albertslund - Ishøj)

Effektiv hjælp til "Begyndere" (Grundemner: KirkebøgerÆolketællinger - Brug af computer
Brug af internet - Brug af landsarkiv) Dette både som dag- og aftenmøder.
Bedre information ved: Udbygning af hjemmeside

Ad pkt. 11: Eventuelt.

-

Bedre avisomtale

-

Foreningsfolder.

Der omtaltes 2 initiativer: Tur til Viborg i Maj. Henvendelse til UIla Mortensen.
Tilmelding til "Hvem forsker hvad ? Kontakt
Søndergaard.

Dirigent:

rM

V

Referent:

Hrnsgof;§:rf,NS §l.qersron.§Kfrtt f,cnrxt"r;s
Rrgnsk*i: tbr arcr

r; I

In,lti:ir-lrt:lroltjrrrtt

?0{}*l

1.615,50 kr.

i:rrrrxtr: 2(iti-l

7,,,i1r;1i*'

I\r)!1ttrlgrrrr l-: r!ri:(ilr:nu11r-'l' li i5t.t
.l'.utrtitt*crtrt 3 ,.r"gtl1:rir' :i :l{ )it lir

I

§, rv1lj;1gr;1l1

rtir,-ll,;i:'t iftlfl

i;:

il ii l{}l l kr'.

i.tla{l.i}(!

Rcnier pr. .i i. clecru:l:er 2t.ltt'i

lir'.

4-S6 kr.

Trr.li:i-'rtt.:t' i itli

5.370,3S kr"

ir,tir&'r
Ki-r51a.t sil Yg |;lg

.lro

E.

lt.r

(',, ir l'r

'\

-l.l-|,5tr lir'.
jtt6,itt lir.

1

r:t':r

?iS, ttl t.
i i'i -iit i.
''
i{ J i,r
ii){,
...-'*-1...4

L-ti ir ir. t',.1 r :tt,i l: t iirit'i.r

:'

rigi"

tr rL'r'!

hi ,i':ijrrg" ill

,

tr:r'

?(ii l.+- ,\i:tgti'r i

{-i1lg[ir:i : :i!i

.\^a,.I:,

I t,itr.rlt![rr.

, i r i'.i..,.,,1

4.025.0i)

b"+

.\,r;llit.,
l

!.'{rlt t lttt I

l.'

1r:t ll:rlrltl<,.,r r rr r
I rt:lttjltir tir i.r"

ririr:st lit:ttr

11.:l'rr.ri.lr"rtilt,. t.ir,'L

l',tttrft-lt;.r.

I t'r.

ji

rit-'r--rtnllq'1

ll,:rr nl rilt s[u rtttr]$l.itl,.ri

.j,t;t;t,tr ,!()(i

i

lt

lr

t.l

-.1

.jTr.r"jr.r [,r.

55.15 lir.

:L--iJi.itir iil,

r

Itrr";r (

llitr.r

[:,s.r'tt i
lrrl:ry., :i,,t] I iria har

'

!"'-

t,t.;irtii,

! fi

.

ii; tur,

t; !()l

) :i

iit,t'tt,',

HflDf,BOfl@Nf,N§
§tJE6T§f"O BsKfl & T'O BET{ING
Som tidligere oplyst t kolenderen tndkaldes

d

n""d

frte.,

G en erølfo rs ømling
19. januør 2006 kl: 19,oo i Medborgerhuset

O r din
Torsdøg

til

ær

Døgsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretntng ved formønden.

i.

Fremlæggelse og godkendelse of regnskøbel
4. Behandling af indkomne forsløg.
(Forslag, der ønskes behandlet, skalformonden i hænde senest
1 4 dag e før generalforsømlingen)
5. Fastsættelse øf kontingent
6. Valg til bestyrelsen
a) Valg afformønd
b) Valg øf 2 bestyrelsesmedlemmer
(Ole Rasch, Mogens Linnemann)

7. Vølg øf webmaster

8. Yalg af suppleønl
9. Valg øf revisor

10.

Vølg af revisorsuppleant
17. Drøftelse øf den kommende sæson.
72. EventuelL (herunder drøfteke øf minitræffet
Besfiirelsen.

d 28. iun.)

)_L'

§tÆGT§f,OR§KflB FO&UN ING
Referat øf
G e n er ulfo r s umling.
Torsdag d. 79. jønaar 2006 kl: 19,oo i Medborgerhuset
O r din

ær

Formanden OIe Søndergaard bød velkommen.
Der var mødt 25 medlemmer..

Ad pkt. 1: Valg af dirigent.
Robert Kirkebæk blev foreslået og valgt.
Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Ad pkt.

2:

Besfyrelsens beretning v/ formanden.

Efter generalforsamlingen i fjor, der blev alholdt d.20. januar 2005, og hvor der havde
været en debat om foreningens arbejde, vedtog bestyrelsen på et møde d. 3. februar
nogle nye tiltag.
Man udvidede aftenmøderne til at være hver torsdag i de ulige uger. Den ene torsdag
med foredrag - den anden /de andre som klubmøder, hvor der var mulighed for at
fortælle hinanden om, hvad vi lavede og måske få hjælp af hinanden. På disse
aftenmøder skulle der også værer/t times gotisk for beryndere.
Samtidig skulle vi bruge nogle formiddagsmøder til besøg på forskellige arkiver.

Vi startede forårets foredrag med et møde i februar, hvor H.C.Eisen fortalte om
tysklandsarbejderne under besættelsen.
D. 10. marts havde Benny arrangeret et rigtig godt besøg på arkivet i Albertslund.
D. 20 april var vi til rundvisning i Reerslev kirke ved kirkeværge Erik Ring Hansen,
som holdt et meget spændende foredrag.
21. april stod Ole Byberg for et besøg på Greves arkiv.

I dagene 26 -28. april var 1"1 medlemmer på tur til landsarkivet i Viborg, arrangeret af
UIla - en tur, som tørster efter gentagelse ved lejlighed til et af de andre landsarkiver.
Og så sluttede forårssæsonen med en snart traditionel formiddagsfrokost.

I efteråret fortsatte vi efter samme koncept.
15 september havde vi besøg af Palle Fonnesboe, der fortalte om amatørarkæologers
arbejde og om deres forening Tværpilen.
13. okt. havde Ole Byberg arrangeret besøg på Køhenhavns Vandforsynings anlæg

i

Thorsbro.

I oktoher havde vi

ligeledes besøg fra OIe Rømer Museet, af museumsinsp. Lene
Skodborg, som fortalte om museets projekt i forbindelse med erhvervenes år - hr2007 med historier fra de lokale fabrikker og erhvervs-virksomheder.

side

I af 3.

Gen.fors.referat fortsat

- side 2 - Ad pkt. 2.

3. november fortalte Knud Rygaard, forfatteren
slægtsforskningens mysterier.

til den røde ordbogr om sin indføring i

Den 9. november var vi på besøg i Kriminalhistorisk museum i København, hvor vi
en række spændende fortællinger om politiets arbejde.

fik

Året sluttede med to hyggetige juleafslutninger. D. 8. dec. for aftenholdet og d. 15. for
formiddags-holdet, og her var vi efterhånden så mange, så vi snart må se os om efter et
større lokale.
På formiddagsmøderne har vi været beskæftiget med at læse gotiske skrifter, som har
bragt os viden om mellem sogne- og herredsfogeder, dåbs- og hegravelsesskikke,
vandudvinding, barselspotter og meget andet.

Vi har fået kontakt til naboklubberne på Københavns vestegn, remlig Vestegnen
(Glostrup) og Syd§sten (Greve) sammen med hvem, vi har planlagt et Minitræf stævne,
som finder sted lørdag d. 28. januar 2006 her i huset.
Vi har også haft kontakt til Taastrupforeningerne "Historisk Samfund" og
"Arkiwennerne" som har planlagt at fusionere. I den forbindelse indgår vi et
samarbejde om foredrag og arrangementer.

Yi har en stadig og fin kontakt til landsorganisationen SSF, og Mogens
fra vores forening på årsmødet i Odense i foråret.

og

Rita deltog

Det, som jeg anser som årets vigtigste begivenhed for vores forening, er oprettelsen af
vores hjemmeside, som er helt uniko og som bliver bedre og bedre dag for dag. En meget
stor tak fra os alle for det store arbejde Benny gør i denne sag.

Til slut en tak til alle i bestyrelsen for hver jeres indsats og til medlemmerne for jeres
trofaste opbakning bag vores arrangementer.
Yi synes, vi har haft en god sæson, alt kan selvfulgelig gøres endnu bedre, hvad den nye
bestyrelse sikkert vil bestræbe sig på.

Ad pkt. 3; Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som udviste et underskud på 2.258,25
og en kassebeholdning pil 1.767,25 kr.
Regnskabet blev godkendt.

Ad pkt. 4: Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fastsattes uændret til 150 kr

- (200

kr pr, ægtepar).

Ad pkt.6: Valg til bestyrelse.

a. Valg af formand Ole Søndergaard genvalgtes.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ole Rasch og Mogens Linnemann genvalgtes.

Ad pkt. 7: Valg af webmaster:
Benny Blom-Jensen genvalgtes.
side 2 af 3

kr

Gen.fors.referat fortsat

- side 3

Ad pkt.8: Valg af suppleant.
Claus Asmussen genvalgtes.

Ad pkt. 9: Valg af revisor.
Wilfred Lykke genvalgtes.

Ad pkt. 10: Valg af revisorsuppleant.
Robert Kirkebæk genvalgtes.

Ad pkt. 11: Drøftelse af den kommende sæson.
Formanden oplyste, at det er tanken at udnytte medlemmernes specielle ekspertise
forskellige udvalg f. eks EDB-udvalg o.lign.

i

Der fremkom forskellige forslag til arbejdsemner så som:
Besøg på og oplysninger om kort og matrikelstyrelsen.
Besøg på statens avissamling.

"Berynderbesøg" på landsarkivet.
Besøg på lokalarkiverne i Taastrup, Glostrup og Ishøj.
Kirkelige handlinger gennem tiderne,
Kirkehøgers forskellige førelse af forskellige præster.
Aftenbesøg i omegnskirke (ligesom Reerslev kirke).

Ad pkt, L2: Eventuelt.

(herunder drøftelse af minitræffet d. 28. jan).
Formanden oplyste om de trufne foranstaltninger, og man gennemgik de forskellige
arbejdsopgaver.
Der var tilmeldt 28 fra Hedeboegnen, hvad der udgjorde ca. halvdelen.
Benny oplyste om den store interesse, der tilsyneladende - iføIge statistik-tallene var for
vores hjemmeside.
Han forespurgte, om han senere måtte lægge materialet fra træffet (oplysningssiderne)
på hjemmesiden. Vi aftalte, at hver især afgiorde dette på de kommende møder (evt.
med et mere udbygget skema,)

Formanden oplyste til sidst, at de aktuelle medlemstal var 36.

t

Robert Kirketlæk
dirigent

Ole

Hf,DflB,Ofl.@NflNJS
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Regnskab

for

2005.

Indtægter:
Kontingent 26 medl. d 150,-

Kontingent lmedd 75,Kontingent 4par d 200,-

3.900,oo kr
75,oo kr
800,oo kr

Indgåetfor 17 stk "Hvemforsker hvad" d 108,-

4.775,oo

kr

1.836,oo

kr

5,74

kr

Renter
Indtægter i alt:

6.616,74

kr

tldgifter:
1.093,25 kr
845,50 kr
1.810,75 kr
1.002,50 kr
1.627,oo kr
2.023,50 kr"
472.50 kr

Kontorartikler:
Porto:
Gaver/Foredrøg:
Arrangementer:
Kontingent "Slægten * årsmøde
18 stk "Hvemforsher hvad"
Hjemmeside:
Udgifter i ult:........

8.875,oo kr

Årets underskutl:

2.258,25

Status:
Køssebeholdning pr.

Årets

1.1.2005.

underskud:

Kassebeholdning pr. 3 1. I 2. 2005.
Indestående i bank:

Korgsnt beholdning:

1.750,85
16.50

kr
kr

4.025,50

kr

2.258,25

kr

1.767,25

kr

Rqnskøbet er revideret.
Bilag gennemgået. Kassebeboldning kontrolleret ogfundet til stede.
f,pøstrup

d

12,1.2006

Wilfred Lykke
Revisor.

Rita Olsen
Kasserer.

kr

I

rh ttd

.1!i^i ,;,..'t

!,

.. - ,t"

i:

Ordinær Generulfurs umling
Torsdag d.

78.

januor 2007 kl: 19,oo i Medborgerhuset
Dagsorden:

L.

2,
3.
4.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning ved formanden.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommetforslag.
Fastsættelse af kontingent

5.
6. Valg til bestyrelsen
ø)

Valg uf kasserer (Rita Olsen ønsker at gå afl
b) Vulg af et best medl. (Ole Byberg er villig til genvalg)
'
beslmedl. (Ole Rasch ol'gå, uden for tur)
") Vølg af etet beslmedl.
(Mogens L. afgår uden for tur)
7. Valg øf webmaster (Benny Blom er viltig til genvalg)
8. Valg øf suppleant.
9. Valg af revisor
10. Valg øf revisorsuppleant
71. Drøftelse øf den kommende sæson.
72. Eventuelt.

Bestyrelsen.

r{

HflDflBOfl6NflN§
§trrEGT§f'OB§KflB FO&ENIN6
Referat af ordinær generalforsamling afholdt
torsdag d. 18. januar 2007 i Medborgerhuset.
I)er var mødt 27 medlemmcr. Formanden bød velkommen og gik straks over til dagsordenen.
Ad pkt.

1:

Vølg af dirigent"
Robert Kirkebæk valgtes med akklamation.
Dirigenten konstaterede derofter generalforsamlingens lovlighed.

Ad pkt

2:

Bestyrclsew beretning.
Foruanden forelagde bestyrelsens beretning (vedlagt),
Beretningen godkendtes.

Ad

pkt,3:

Ad

pkt.4:

Ad

pkt.Sr

Fremlæggetse og godhendelse af regnskabetRegnskabet forelagdes. - Regnskabet godkendtes (vedlagl).

Behandling af tndkomneforslag.
Dervar ikke indkommet forslag.
Føstsættelse øf kontingenl
Formanden argumenterede for uændret kontingent
Der kunne i det kommende år evh opkræves et mindre beløb ved

særligt dyre foredrag.
Der blev vedtaget 1§0 kr. pr. medlem

Ad pkt

6:

Vølg

200 kr. for ægtepar.

-

til

Arne Ole Mortensen nyvalgtes som kasserer for 2 år.
OIe Byberg Jensen genvalgtes til bestyrelsen for 2 ån
Birgit Larsen og Claus Åsmussen nyvalgtes for I år.
Ad pkt.
Ad
Ad

7:

pkt.8:
pkt.9:

Valg ø{webmaster:
Benny Blom-Jensen genvalgtes for 1 år.
Valg af suppleanA
Vagn Hansen nyvalgtes for

I

år.

Yalg af revison

Wllfred Lykke genvalgtes for

1

år.

10:

Vølg øf revisortuppleanL
Robert Kirtebæk genvalgtes for

pkt

11:

Drøftelse alden kammende sæson
Formanden forelagde de forslag til forårets trrangementer, som
allerede var nævnt i '§lægten', nemlig besøg på Det §l. Biblioteh
på Frederiksberg bihliotek og på Rigsarkivet - Dertil foredrng om
'Godsarkiver'og'Forbrydelse og straf'samt et besøg i Ledøje Kirke.
Ilertil fujedes forslag om Frederiksberg §tadsarkiv og Mormonerne.
Bestyrelsen lovede at undersøge evt. muligheder.

Ad pkt.

12:

Eventuell
Iler var intet under eventuelt

Ad
Ad

pkt

I år.

§ign. Robert Kirkebæk
dirigent.

Hf,Df,BOf,GNf,NJS
SLIE.GT§f rOBSKfl &f'Otsf, NIN&

Beretning

for året 2006.

Generalforsamlingen 2006 blev afholdt torsdag d. 19. januar her i Medborgerhuset, hvor vi som
sædvanlig havde en drøftelse af foreningens arbejde.
Det er tit, jeg onsdag aften, når jeg tænker torsdagens program igennem, ffir den tanke, at sker der
nu nok på foreningens møder, når nu vi har valgt den ambitiøse ide, at holde møde hver torsdag.
Er der krudt nok i programmet ? Men nar så jeg sætter mig og skal skrive beretning om året, der er
gået, så opdagerjeg faktisk, at vi har haft en både spændende og afvekslende sæson.
startede allerede lørdag 28. januar med et stort projekt - MINITR /EFFEI - i samarbejde med
foreningerne i Glostrup og Greve. Vi påtog os det praktiske arrangement, og det blev en stor succes.

Vi

Ud over selve træffet med andre ligesindede fik vi et foredrag af Anton Blaaberg, og vi havde besøg
af Georg Agerby, der gjorde stor lykke med sin navnfyldte computer,
At vi i tilgift gennem træffet reddede økonomien for hele året, giorde jo ikke arrangementet
dårligere.

D. 16. februar havde vi besøg af Erik Kann, som med sit foredrag: "Hvad hedder bondens ko ?"
gennemgik mulighedeme for at finde tilbage i tiden ikke mindst blandt fæstebønder.
D. 9. marts var vi en tur på Landsarkivet, og

D.22. marts gik turen til Kort og Matrikelstyrelsen, hvor vi fik en god indføring i brugen af gamle
kort.
D. 6. april var vi på besøg i Ishøjs Lokalhistoriske Samlinger på Bredekærgård, hvor
modtagelse med morgenkaffe inden vi beså arkivet.
D. 20 april holdt vi

-

som

vi plejer

-

vi fik en flot

en hyggelig afslutningsfrokost, men havde dog endnu et

aftenmøde

D.27. april, hvor vi ud over afslutningshyggen med Lise og Vagns lækre kager også fik et foredrag
om, hvordan man kunne lave slægtsberetninger holdt af bogtrykker Hans Burchardt fra Korsør.

I sommer lå foreningen ikke helt i dvale, idet ikke mindre end
slægtsforskning fra d, 18,-24. juni.

15 deltog

i Odder Højskoles kursus i

Efterårssæsonen startede d. 7. september, og vi havde valgt at starte forfra med Kirkebøger og
Folketællinger, Lægdsruller og Skifter af hensyn til nye medlemmer.

D.21. september havde vi et interessant besøg i Brøndby lokalhistoriske arkiver, hvor vi blandt
andet også hørte en del om Vestvoldens tilblivelse.

i

'bade formiddag og aften. Om formiddagen var

vi på landsarkivet for at
arbejde med kirkebøger og folketællinger, og om aftenen havde vi fået
fiølge op på
at komme på nettet og bl.a. gennemgå "Arkivalier online" ved vores
mulighed for på Blåkilde
D- L2. oktober var vi

lokale eksperter.
D. 9. november var vi igen på Blåkildegå:rd, hvor vi havde besøg af Henrik Dupont fra "Det
kongelige Biblioteks" kort og billedsamling. Det blev til en spændende aften med mange nye input.
Vend

D. 14. november var der opfølgning af det tidligere

besøg på Landsarkivet, og

D.

16. november viste Lars Spatzec - den lokale leder af "Byhistorisk Samling" - rundt på
Blåkildegård og fonalte om, hvad der fandtes hero men løftede også lidt af sløret for de kommende
muligheder.

D.23. november havde vi igen Kit Bisgaard fra Roskilde på besøg, og denne gang fortalte hun om,
hvordan hun greb sine skriverier omkring sin forskning an.

Året sluttede af 2 afslutninger: d. 7. december om aftenen med et bemærkelsesværdigt lille
fremmøde, og d. 14. december om formiddagen, hvor vi til gengæld var utroligt mange.

Vi har også allerede haft
fremmødte, hvilket
Iokale til os.

-

et formiddagsmøde i januar, nemlig d. I 1. januar, hvor

som

vi fremlagde for husets leder

-

vi væ 27

måtte betyde, at der måtte findes et større

Da vi var på Blakildegård, fft vi af lederen at vide, at der i løbet af foråret i år ville blive indrettet et
mødelokale d6r, som vi meget geme måtte bruge. Det ville give mulighed for at kunne komme på
nettet til alle møder, hvor vi havde brug for det. Vi venter spændt.

Vi har endelig fået orden på vores skab, så alle nu kan se, hvad det indeholder, og hvor alle har
mulighed for at låne bøger, skrifter, brochurer mv med hjem.
Til slut

en tak

til alle i bestyrelsen og udenfor,

der hjulpet

til

med at skabe denne meget indholdsrige

SæSON.

Ole Søndergaard.
f.

Hf,Df,.BOf,.^@Nf,NJS
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Regnskøb

for 2006.

Indtægter:
Kontingent for 30 medlemmer å 150 kr.....
Kontingent for I medlem å 75 kr.............
Kontingent for 7 par 6240 kr.................

Renter..

........

Tilskud fra Nordea...
Overskud fra Minitræf...

kr
kr
kr
kr
8o74 kr
2.000,oo kr
663,5o kr
kr
3
4.500,oo
75roo
1.400,qo
5.975roo

8.677,24

kr

Udgifter i alt.

7.387,oo

kr

Arets overskud

1.290.241<r

Indtægter i alt

Udgifter:
1.019,5o
83705o
1.014,5o
2.697,oo
1.211,5o
607,oo

Porto.
Gaver

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Stutus:
Kassebeholdning pr.1.1.2006.....

1.767,25

kr

Årets overskud
Forudbetalt kontingent........

1.290,24
150,oo

kr
kr

Kassebeholdning pr. 31. 12.2006

3.207,59

Regns købet er revideret.

Biløg gennemgået. Beholdninger kontrolleret ogfundet til stede.
Taøstrup d. 1 1. 1. 2007-01-14

Wilfred Lykke
Revisor

Rita Olsen
kasserer

kr
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Som tidligere oplyst er der indkaldt

til
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O r din ær G en er ulfors amling
Torsdag d. 77. jønuar 2008 - kl: 79,oo i Medborgerhuset

Dagsorden:

7. Yalg atdirtgene

2. Bestyrelsens beretning vedformanden,
3. Fremlæggelse og godkendelse øl regnskahet"
4. Behandling af indkomneforslag,
@er er tkhe indkommet nogetfot*l*g)

5, Fastsøttelse af kontingent
6. Yalg til beslyrelsen

ø) Vatg afformønd
b) Valg af 2 hestyrelsesmedlemmer
(Clnus Asmassen og Birgit Larscn)

7.

Yalg af webmaster
8. Valg øf supplean[
9. Valg af revisor
10, Vølg øf ræisorsuppleant
77. Drøftelse ø.f den kommende sæson.
72. Eventaelt,

|

./:

t?

*l

§t}E@T§FO8§Kfl& TCIBflNING

Referat af ordinær generalforsamling afholdt
torsdag d. 17. januar 2008 i Medborgerhuset.
Der var mødt 23 medlemmer. Formanden bød vclkommen og gik straks over til dagsordenen.

Ad pkt.

lr

Yalg af dirigenl

Robert Kirkebæk valgtes med akklamation.
Dirigenten konstaterede derefter generalforsamlingens lovlighed.

Ad

pkt.2:

Ad

pkt.3:

Ad pkt

4:

Bestyrelsens heretntng,
Formandon forelagde bestyrelsens beretning (vedlagt).
Beretningen godkendtes.

Fremlæggelse og godkendelse qf regnskahel
Regnskabet forelagdes. - Regnskabet godkendtes (vedlagf).

fiehøndling øf indkamneforsløg.
Dervar ikke indkommet forslag.

Ad

pkt.S:

Fastsæltelse qf hontingenL
Formanden ergumetrterede for uændret kontingent..
Der blev vdtaget 150 kr pr. medlem - 200 kr for ægtepar.

Ad

pkt.6r

Yalg til bestyrelsen
(Vagn Hansen var indtrådt i hestyrelsen på Ole Bybergs plads).
Ole Søndergaard genvalgtes.
Yalg af formand for2
Valg of 2 bestyrelscsmedlemmer for 2 år:
Birgit Larsen og Claus Asmussen genvalgtes.

år:

Ad

pkt.7:

Ad pkt
Ad pkt

Valg af webmastert
Benny Blom*Iensen genvalgtes for

S:

Valg qf suppleanL
Bent Ostermann nyvalgtes for

9:

Valg af revison

Wilfred Lykke genvalgtes for
Ad pkt.

10:

I

år.

I ån
I år.

Vølg øf revisorruppleant.
Robert Kirkebæk genvalgtes for

I år.

Ad

pkt

11:

Drøftelse øf den kommende sæson
Birgit Laruen forelagde bestyrelsen oplæg:
Om formiddagene forsøgervi med indlæg fra medlemmerne, suppleret
med »Gotisk skrift". På aftenmøderrre er foreløbig foredrag af Erik
Johnsen og Bodil Viborg.
Vi vil besøge udstillinger på Blåkildegård og Kroppedal - trrangere
besøg på Rigs*rkivet og Kbh.'s rådhus og vise emnefilm. Første gang
(31. jan) om kartoffelens forvandling til'en lille 6n",ligesom vi også
§etrere vil beskæftige os med 2. verdenskrig.

Ad

pkt

12:

EventuelL
Der var intet under eventuelt.

§ign. Robert Kirkebæk
dir.irrent-

HflDflBOflGNflN§
§LJEGT§f'OR§Kfl R TOBENING
BUBETNING TO& KÅTÆNDERÅ&ET 2øA7 "
Endnu et år er gået, og vi oplevede i år den sorg at miste voros næstformand Ole Byberg
Jensenn der pludselig døde fra os i sommer. - Jeg vil gerne bede jer mindes ham med et
øjpbliks stilhed.

Vi har derefter omrokeret bestyrelsen, således at Vagn er ryldret ind i bestyrelsen og Birgit
Larsen er blevet nærtformand og har påtaget sig arrengementerne.
Endnu et år er alteå gået, og vi i bestyrelsen synes, vi har haft en god sæson.
Der er mange til vore møder, og dor er tilsyneladende en god kemi mellem medlemmerne.

Vi har haft lidt problemer med lokaleplads, idet der øjensynlig er kommet nye regler, men
aIIe ting er dog kommet rimelig på pleds. Måske skulle vi satse på en plads i husets bestyrelse.
Ud over vone ugentlige møder med gotisk skrift og drøftelse af forskellige emner, har vi i år
haft 5 righs gode foredragsaftener. - I). 1. marts havde vi besøg af Jan Pedersen fra
Rigsarkivet, §om fortalte om rGodsarkiver og Retsbetjente'- d. 12. tpril kom Jørgen
Mikkelsen fra Landsarkivet og fortalte om'§tralferct og arkivtyper i fængselsvæsenet'I efteråret harvl haft 3 foredragsholdere; d.27. sept. Knud Prange med emnefi 'Fra
rodebunker til rigfiS slægtsforskning," * d. 8 nov. fortalte museumsinspektørJacob
Danneskiold-§amsøe om Kroppedal, og d,27. nov. var Jan Pedersen der igen, denne gang
omkring "Lægdsruller og noget om fattigvæsenets historie".
Derudover har vi selv haft oplæg om "§koletr gennem tiderne» * Tøi og Mode - Sognefogedinstltutioneu - en film "Et rigtrgt bondeliv'- Gennemgang af Slægtsprogrammerne Brothers
Keeper og Win-family' mm&

Vi har været på ekskursion til Københavns Bymuseum (4. okt) - I)er har været arraugoret
en 3 dages tur til Viborg med 11 deltagere, og vi har sluttet året med et par hyggelige
Juleafslutninger.

Vi kom ikke til Ledøje Kirke og Det kgL Bibliotek i denne omgang, men det er stadig på
langtidsprogrammet.

Yi har på det sidste haft ot møde med Vestegnen (Glostrup) og §yd§sten (Grcve) om et
samarbejde igen om et fællesarrangement Iler er en positiv holdning til et arrangement
begrndelsen af næste år, Iigesom vi også taler om et tættere samarbejde omkring

i

foredragsholdere,

vil slutte med rt

tak Tak de medlemmer, der har taget del i tilrettelæggelsen af
programdele i årets løb. Tak til Jette for'skabsstyringen". En generel tak til bestyrelsen for
godt arbejde. Speciel tak til OIe Arne, fordi han passcr så godt på vores penge. En meget stor
tak til Birgit for hendes ukuelige energi, og så selvfø§elig en tak til Benny, der gennem sit

Jeg

sige

webmaster-arbejde holder semmen på det hele.

Ole Søndergnard
Taastrup jan. 2008

Regnskab

for 2007

lrdtægt
Kontingeht 44 heraf 5 par

6.1

lenbr
erbetædfwedrag

ird@[ialt

6.595,89

tJdgifr
Kontorartikler
Porto

Gayer
Anangementer
Itthdlemskaber
Diyersa

udgifieri alt

.,..
...

Overskud 2fr)7

5.644.50

951,39

§tatus
Kassebeholdning

.'l9.*J

Owrskud 2007

:?99?. . 9,?9/-,§.9

9§.'!,gg

Forudbetalt kontingent

Ltg,00

KassebhoHning 3l-12-2tD7

4.308.98

-

legnslcabet er revideret og bilag gennemgået ogfundet i orden

/{*t*

",#drLWilfrefllhke
t! --.-.- -

--
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Referat af foreningens 5. ordinær generalforsamling alholdt
torsdag den 15. januar 2009 i Medborgerhuset.
Der var mødt27 medlemmer incl. bestyrelsen, og da formanden var sygemeldt bød
næstformanden velkornmen og gik over til dagsordenen.

Punkt

1:

Valg af dirigent.
Robert Kirkebæk blev foreslået som dirigent. Der var ingen modkandidater og
Robert blev herefter enstemmigt valgt.

Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for lovlig iføLge vedtægterne.
Punkt 2:

B es tyr el s ens

b

er etnin g.

Da fonnandens på grund af sygdom ikke kunne være til stede, læste dirigenten
den del af bestyrelsens beretning højt, som fonnanden havde skrevet vedr, den
største del af året, hvor han var med ved møderne.
For den øvrige del af året forelagde næstformanden bes§relsens beretning.
(Beggevedlagt). Beretningerneblevgodkendt.

Punkt

3.

Punkt 4:

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Regnskabet forelagdes og blev godkendt. (Vedlagt)
ehandling af indkomne for s I ag :
Bestyrelsen fremlagde et forslag til nogle ændringer af vedtægterne.
§ 4. Medlemskreds og kontingent.
Tilføjelse der medfører at kontingentet skal være betalt inden udgangen
af februar. Vedtaget.
§ 6. Bestyrelsen.
Ordet webmaster ændres til Redaktør af hjemmesiden.
Forslag om at vælge en suppleant for redaktøren af hjemmesiden.
Disse to forslag blev vedtaget og medfører ændring i § 5.
§ 5. Generalforsamling.
7. Ordet webmaster ændres til redaktør af hjemmesiden.
9. Ændres til: valg af suppleant for redaktøren af hjemmesiden.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant slås sammen under et punkt.
§ 9. Foreningens opløsning.
Vedr. foreningens aktiver ændres teksten til:
Ved foreningens opløsning skal evt. overskud opstået ved deltagerbetaling
tilfalde et al m ennyttigt formål godkendt af F o lkeop lysnin gsudval get.
Denne formulering blev enstemmigt godkendt.

B

Punkt.

5:

Fastsættelse af kontingent.
Forslaget blev fremlagt af kassereren, der foreslog uændret kontingent
150 kr. pr. medlem - 200 kr. for ægtepar pr. år.
Dette blev vedtaget.

Punkt

6:

Valg

bestyrelsen:
kasserer
for to år. Arne Ole Mortensen genvalgtes.
Valg af
Valg af bestyrelsesmedlem for to år. Vagn Hansen genvalgtes.

Punkt

7:

Valg af redaktør af hjemmesiden for et år: Benny Blom-Jensen genvalgtes.

Punkt

8:

Valg af suppleant til bestyrelsen for et år: Bent Ostermann genvalgtes.

Punkt

9:

Valg af suppleant for redaktøren af §emmesiden for et år: Flemming Nielsen

til

blev valgt.

Punkt

10: Valg af revisor og revisorsuppleant for et år: Wilfred Lykke blev genvalgt som
revisor og Robert Kirkebæk genvalgtes som suppleant.

Punkt 11: Drøftelse af den kommende sæson.

Birgit Larsen fortalte om den kommende forårssæsons mange spændende
møder, hvor vi fortsætter med indlæg fra to medlemmer på formiddagsmøderne
samt læsning af Gotisk håndskrift.
Vi tager også på den ekskursion til Ledøje kirke, som

vi har tø,lt om flere gange.

På aftenmøderne f,orsøger vi med trjælp til selvhjælp med gotiske problemer, og
vi har et par gode foredrag at glæde os til, da Jacob Danneskiold-Samsøe kommer
og fortæller om "Middelalderens verdensbillede" og Ulrich Alster Klug vil

fortælle om "Danske Kancelli".

Vi har planlagt nogle

alrangementer, hvor vi er aftrængige af at kunne komme på
nettet, så vi håber, det kan lykkes i Medborgerhuset, men ellers må vi jo prøve at
finde et andet lokale. I marts måned bliver der i samarbejde med Greve og
Glostrup Slægtsforskerforeninger et Mini-Slægtsforskertræf i Glostrup, med bl.a.
flere work-shops og foredrag af Erik Kann.

Ud over dette er der en gruppe på nok 10 personer, der tager nogle dage
Landsarkivet i Viborg for bl.a. at forske der.
Punkt. 12: Eventuelt.
Der var ingen spørgsmål.
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Dirigent

Larsen
Næstformand

o

g referent

til
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§r
lioreningens

navll:

Iroreningenshjemsted:
Foreningens

h.iemrneside:

Navn og h.iemsted.
I{edeboegnens Slægtstirrsker Forening. - IISF
[{ø.ie-faastrupKommune.
wwr,t'.hedeboslaegt.dk

§2
Foreningens formåI.
Foreningens tbrmål er at øge interessen fbr slægtsfbrskning og gennem foredrag. studiegrtrpper.
ekskursioner o. lign. at øge kendskabet til diverse forskningsmetoder.

§3
Foreningens tilhørsforhold.
F'«lreningen er tilknyttet paraplyorganisationen: Samntenslutningen af Slægtshistoriskc Iiorcttitlgcr.

§4
Medlemskrecls og kontingent.
Som medit:m i lbreningen kan optages alle med interesse for slægtsl"orskning.

Medlemskontingentet fastsættes for I år ad gangen på den ordinære generalforsamling i
januar måned og opkræves straks derefter.
ØNSKES ÆNDRF]T'TIL:
Mnrltr*rkontingentetfastsættes
fttr I år atl gungen på den ortlinære generulforsamling i ianuar
,f
,/5a, '
inden
udgangen uf fehruør.
måned og skul være hetalt

§5
Generalforsamling.
Generailbrsamlingen er lilreningens høieste mvndighed.
Orrlinær generaltbrsamling aflroldes dn gang årligt inden r-rdgangen af.ianuar måned.
Generalf'orsamiingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel skrititigt

til

medlentmorne,

i;orslag. der ønskes behandlet på generalfbrsamlingen. skal være lormanden i hæncie scnesl
14 dage inden rnødet. ir4edlemmerne orienteres cleretter t-rnt forslagene senest 7 dagt: incicn nri'rdtt.
Dagsordenen for den ordinære generallorsamiing skal mindst indeholde nedenstiientlc ptrnktcr:
1

2

j

n
L+

5

6

/

astsættr'lsr.' a I' kont i ngertt.
Valg al'best-v"relse i henhold
l:

til

§ 6.

l0

Valg af w'ebmaster. ØNSKAS ÆNIDRE,T' 'I'll,:
V o I g af f e d q tlgr&[Jtjswue s i d e a,
Valg af sLrppleant til hestyrelse.
Vnlg uf suppleuntfor reduktoren af hieyyesiden. (N)'Ir.
lLz(5sd
Valg af revisorog revisorsuppleant. fl'n'*'*l

t1

Irventuelt.

1
e

,T

Vaig at'dirigent.
Best.v-relsens heretning v/ ftrmranden.
Irrenriæggelse og godkendelse a1' del revidereclc. regnskah.
I3ehand I i ng af" indkonrne i'crrslau.

9.

I;ortsættt.s hngsiden

l'ortsut

\-

"""

[]cst.l,rclserr kari til ,lnhvcrtiil incJkalrje til ekstraorciinær qcncralfilrsiimlirrg. og skal indkaltlc 1i1
dc.nnc incien fgr cn nriined- såliemt l5 9,1, a1'firreningerrs medlemnrer skrifiligt slillcr krar'ltcrotit

§6
Bestyrelsen.
Res lS,re l sen trcstår al' 5 nred lerlt

lller. ii t,r viel ges a f general f'orsam l i ngcrr.

|orntancl. sekrelær + I hestyrelsesnledlem væ[ges firr 2 år i de lige år.
Kassercr + 1 bcstyrelsesntedlent va:lges tbr 2 rir i de ulige år.
I wehrnaster, rlcr deltager i hestvrelsens m*lder vælges frrr I år.
øN§KTIS Æ NDITE'[' TII-:
I re rlaktør rd hjemmesiden, der deltuger i hest'yrelsens moder vælges.for
I suppleant til beswrelsen vælges lirr I år-

I

år.

(,NSKES,4iI\DRIi]" T I I.,:
I suppleunt til hestyrelsen samt en suppleuntfor redoktnren uf h.iemmesiden vælges.fi» I iir
I revisor og I rcvisorsuppleant vielgcs lor I år,
Llestl,

r'c

I

sen {åstsætter

sel

v

si

tl f on'etnin gsorclen'

§7
Regnskah og revision"
I:oreningens regnskabsår i'ølger kaIenderåret"

§8
Vedtægtst:ndringer,
Ældringer af,vecltægterne kan vedtages på enhver generallbrsarlling. når mincist

2/-1

at' dc pir

generalfbrsanr Iingen stemmeberettigede medlemnter slenlmer for.

§q
Forenin gens oPløsnin g.
froreningens oplarsning ka.n kun ske på en generall'orsamling indkaldt specielt til dettcl f orntiil"
Vecltagclse af'torslaget om opløsning kræver. at % al'de på mødet stemmeberettigecle mccilcmmcr

sternmer f'or"

I

Såfremt {orslaget vccltages trzeller generalforsamlingen heslutning om nverdragclsc af
foreningens aktiver til anelre ftirmål.
ØNSKES,,TINDRET'I'II,:
Vecl.forenilgens oplosning skal evt. over.skud opstået ved tl.eltagerhetalinS; tilfatde et ulmenn.v'ttigt
frt r mii I g td k e n dt *f F o I k e o p lr- s n i n g s u dt' il Ig et.
*o-o*o*{)-

Disse vccltægtcr cr vedtaget på general{brsamlingcn d. 29..ii:nttar :(X)4.
l::.nkcltc ænclringer pii generalforsantlingcn ci. l(). ianuar l0()-5

l,d*ligere *:ndringer på generulforsumlingen d. lS..ianuar 2009. (lYY)
-0-()-(-)-()-

[{ohc11

Kirkehick - ciirigcnt

Ole Søndergaard - lbrmand
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Beretning

for

2008
tiden under Oles sygdam

Jeg synes det er en fin beretning Ole har ladet Robert læse oP, og
han kommer jo rundt om alle de gode og spændende timer vi har
haft i den første del af ilret, selvom han ikke havde det godt med at
gå herop, så glemte han det vist, når han først fik sig sat i formandsstolen.

I den tid jeg har ledet møderne, har der, som Ole også nævner, været nogle spændende indlæg fra medlemmer og så var der også
nogle medlemmer , der påtog sig, at sætte sig ind i nogle ret omfauende og lærerige emner og fortælle os om dem,
Vi har hørt om Godsarkiver, Fæsteprotokoller, Skifter og Ind - og
udvandrere og det var alle vældig gode foredrag, hvor vi virkelig
fik gennemgået emnerne.
Desuden fortalte Robert os om "Fritidsaktiviteter", og det var aktiviteter på en måde, som vi nok ikke lige havde forestillet os, men
det var spændende, at høre om.
Og jeg fik lov at fortælle om S§tteforeningerne - og en smule
om idræt.
Så når

og

vi

ser på hele hret, så har

vi egentlig været rundt om meget,

vi skal ikke glemme den aften hvor Bent fortalte om De Vest-

indiske Øer oghans slægts forbindelser hertil, ledsaget af mange
dejlige billeder.
Vore medlemmer, der skulle holde indlæg til juleafslutningerne,
måtte desværre melde forfald, men det gik alligevel med lidt jule-

skikke og Jettes skrappe konkurrence, så vi kom i julestemning
jeg giorde i hvert fald.

-

På flere af møderne har vi talt om det "Mini Slægtsforskertræf',
som vi sammen med foreningerne i Glostrup og Greve, arbejder
pea/'fåtil at blive en rigtig god dag, og jeg synes, vi har et godt
samarbejde om det, så det skal nok lykkes.

Det er også blevet nævnt, at foreningen har søgt om at komme
under Kulturelt samråd, og at vi har faet afslag.
Ole Arne fik så besked om, at vi kunne komme under noget, der
hedder Øvrige udvalg, og det ser ud til at falde på plads.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle , for alle har på en eller anden
måde været med til at gØre vore møder til det jeg mener er "gode
mØder"

Tak til Jette for at sørge for at vi far kopper og småkager til vore
aftenmøder, og for at sørge for, at vi ffir vores navn på, så vi ved
hvem vi er.
Bestyrelsen og Benny skal også have tak, for deres store indsats
og hjælp i den tid, hvor Ole ikke har været her, og i øvrigt tak for
godt samarbejde.
Ole Arne skal have tak for arbejdet med regnskabet og Benny for
arbejdet med hjemmesiden, der altid er opdateret, så man næsten
ikke tror det muligt.
Og - det er jo en skam, at Ole ikke kan høre os, for så kunne vi
sende en stor tak af sted.

Birgit Larsen
Taastrup, jan. 2009

jo

Regnskab

"fr, 2008

lndtægt:

Kontingent

47 heraf 4 par

6 350,00
58,82
60,00

Renter
Entre ved foredrag
lndtægt ialt

6.468,82

Udgifi
Kontorartikler
Porto
Gaver
Arrangementer
Medlemskaber
Diverse

2
1

Udgifter i alt

5.066,75

Overskud 2008

1.402,07

Stalus

Kassebeholdning 31-12-20A7

4.308,98

Overskud 2008

1.40?,07
5.711 ,05

Kassebholdning 31-12-2008
Nordea

5551,05
160,00

Kontant

5 711,05
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Referat

Torsdag

d

21.

januør 2010 kl: 79,oo i MedborgerhuseL

Formanden Ole Søndergaard bød velkommen.
Der var mødt 29 medlemmer.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent.
Robert Kirkebæk blevforeslået og valgt
Hon konstaterede generalforsamlingens lovlighed

Ad pkt.

2: Bestyrelsens

beretning v/ formanden.

Generalforsømlingen 2009 blev afholdt torsdag d 15. januør her i Medborgerhuset, hvor vi som
sædvønlig havde en drøftelse afforeningens arbejde, og hvor der blev ændret i vedtægterne, så
ordet "webmaster' blev ændret til 'redaktør øf hjemmesiden" * nogle andre detaljer.
og Birgit, somvi internt i bestyrelsen høvde udpeget til
og harfortsat i årets løb med at udføre et meget
meget
afformandsarbejdet
overtog
næstformønd,
stort arbejde som næstformønd

I starten afåret sødjeg stødig i kørestol,

Vi hørfortsøt ideen med et lodtrukkent medlemsindlæg omformiddagene, og det har været rigtig
godt, og vi startede også året med et sådant godt indlæg om jordemoder-protokoller.

D. 29. jan. vør derforedrag om "Middelalderens verdensbillede"ved Jøkob Danneskiold-Sømsøefrø
Kroppedal
D, 12.febr. måtte vi endnu engangflytte, denne gang til Torstorp skol"efor øt kunne komme på
nettet og blive orienteret om arkivdatabasen Daisy.
D. 26.febr. havde vilorcdrøg ved Ulrich Alster Klug om "Danske Kancelli"
D. 5. marts vør der ekskursion til Ledøje Kirke, og vi besøgte også Smørum GL skole med det lokøle
ørkiv.
D. 12. mørts måtte vi igen ændre mødested til'Hedehuset" i lfedehusene, hvor der blev orienteret
om Family Search og Dgnsk Demogrøftsk Dutahøse.
Der bliver hver gøng mødet ligger et sndet sted om nødvendigt anangeret kørselfrø
Medborgerhuset.
Lørdag den 28. mørts var der planlagt'minttræf' sammen med Vestegnen (Glostrup) og
SydlEsten (Greve), og vi høvde brugt en del kræfter på atf,å dette op at stå. Det skulleforegå i
Glostrap, hvor der viste sig mange problemer, som vi dogJik løst rimeligL Men interessenfrø
medlemmerne i de andreforeninger svigtede (tilmeldt ca. 6fra hver), så vi vølgte øt allyse, og jeg
tror ikke vores beslyrelseforeløbig vil begive sig ud i noget sømarbejde på det plan.
fortsættes side 2.

Side 2 - referatfortsat

Frø d- 20. - 22. april vør der ørrangeret ekskursion til Landsørkivet
medlemmer. Det var 3. gøng, og det blev atter en sucees.

i

Viborg med deltagelse øf 10

Efterårssæsonen startede d. 3. september, men øllerede inden,lørdag d. 29. øugust, havde en
gruppe været i sving,for vi deltog i "Frivillighedsdageno på hovedgaden i såvel Tøastrup som
Hedehusene. Vifik sendt budskabet om, hvød vi repræsenterede ud til mange mennesker, og vi
inviterede dem til 'Åbent hus" søndøg d 20. september mellem 10 og 14, og der kom netop så
mange, som vi kunne magte, og når jeg ser mig om, ser jeg glædeligvis, at viftk en pøssende
tilgang.

D. 24. september havde vi 'Billedbehandling" på progrømmet ved Aksel Odgaørd
D. 1. oktober besøgte vi Blaaleildegøards udstilling "Brack og ølle hans sønner".
D. 22. okL høvde ui Ib Sandahl på besøg, og hanfortahe om "Gårde i Sengeløse".
D. 5. november høvde viftlmøften : 'Længe leve husmoderen" derfortalte om udviklingen på den

front.
D. 19. november var der gensyn med "Michøel Dupont", som denne gang kom medforedrøget:
"Uægte børn og urme kvinder".
Og så blev det endelig

jul !

Undervejs havde vores egne medlemmerforedraget emner som Godsarkiver, Gedcom-Jiler
og Excel i Slægtsforskningen, Skat gennem tiderne, og lidt omiuleskikke.

Det bør også nævnes, øt vi ved hvert formmiddagsmøde træner læsning i Gotisk.

Ieg tror godt, vi med stolthed kan vise
en kulturelforening.

vores

programfremfor

de i kommunen, som ikke synes, vi er

D. 16. april havde vi besøg af en repræsentantfra "Nordeafonden", som overrakte os en check på
5000,- kr.
Vi har igen i år søgt kommunen, og ansøgningen blev drøftet
Tirsdags.

på "Kulturel Samråds"

møde

i

Vi hør stødig - trods mange løfter - stadig ikkefået vores skab op på gangen. Vi tnå også stadig her
iforåret tage til takke med lokøle 3, menfra efteråretfår vi det store lokøle - lokale 72, men jeg tør
ikke sætte døto på, hvornår vifår mulighedfor at bruge internet.
I denforbindelse vil jeg gerne takke Bentfor høns indsats, når vi skulle brugefremviser med mere.

Til sidst en tøkfra mig personlig, men ogsåfra heleforeningenfor den indsats bestyrelsen har
ydet.
Der var et par spørgsmål til beretningen.
Disse blev besvaret, hvorefter beretningen godkendtes.

Ad pkt. 3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som udviste et driftsunderskud ph 1.275157
men det var rigeligt dækket af donationen fra Nordea-fonden, og man sluttede med en
kassebeholdning på 9.285,48 kr.

I en kommentar til regnskabet blev det klart, at beløbet "forudbetalt kontingent" på 150r- kr
var konteret forkert. Dette ville blive rettet, inden eventuel indsendelse til kommunen.
fortsættes side 3.

kr,

Side 3

-

referat fortsat.

Ad pkt. 4: Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogenforslag.

Ad pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.
Man vedtag samme kontingent som i 2009. i,50,- ln for enlige

-

200,- lcr pr par,

Ad pkt.6: Valg til bestyrelse.
a. Valg af formandz Ole Søndergaørd øfgik. Birgit Lørsen nyvalgtes.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Cløus Asmussen genvølgtes.
Otto Jakobsen nyvalgtes.

Ad pkt.7: Valg af redaktør af hjemmesiden.
Benny Blom-Jensen gik øf, Bjarne Lørsen nyvølgtes.
Ad pkt. 8: Valg af suppleant til bestyrelsen.
Bent Ostermønn gik øli, Ole Søndergøørd nyvalgtes.
Ad pkt.9: Valg af suppleant for redaktøren af hjemmesiden.
Fle mmin g Nie ls e n g e nvalgtes.

Ad pkt. 10: Valg af revisor.
Wilfred Lykke genvalgtes.

Ad pkt. 11: Valg af revisorsuppleant.
Robert Kirkebæk genvalgtes.

Ad pkt. 12: Drøftelse af den kommende sæson.
Birgit Larcen gennemgik bestyrekens i.deer til den kommende sæson, og de blev debatteret,
herunder måden af læse gotisk p,å. Manføstholdt det nuværende system iforåret, hvor vi måtte
oegne" tekster, hvis de kunne blive kopierel
være i møde 3, menforeslog, at møn kunne læse
Møn ville ogsåfastholde ideen i klubaftenerne, med direkte hjælp til den enkeltes arbejde.
Der var positiv opbøkning til ture til Odense og Viborg.
Møn var måske lidt mereforbeholden overfor skovtur i maj-junl
Møn syntes, det var en rigtig ide ut tage de 'gømle" emner op igen. Der vør kommet mange nye
medlemmcr.

Det blevforeslået, øt vi kunne have et internl "Hvemforsker hvad

?'

Endelig var der etforsløg, omvi ikke også kunne haveforedrøgsholdere omformi.ddagene.

Ad pkt. 13: Eventuelt.
Formanden tøkkede her de 2 afgående: Bent Ostermønn og Benny Blom-Jensenfor deres store og
entusiøstkke arbejdeforforeningen og håbede, man stødig kunne trække på deres ekspertise.
Herefter takkede Birgit Lørsen den afgåendeformandfor hans indsats.

Til sidst kunne dirigenten så erklære generølforsømlingenfor afsluttet"

å/4,e
Robert Kirkebæ$
dirigent

Ole Søndergaard
referent
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Regnskab
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2009

lndtægt
Kontingent
Renter
Entre ved foredrag
Nordeafonden

lndtægt

11.754,28

ialt

Udgift
Kontorartikler
Møder
Gaver

377

Arrangementer
Medlemskaber
Diverse
8.179,85

Udgifter i alt

3.57, 4.43

Overskud

Aktiver 31. 12. ?A09
Aktiver
lndestående i Nordea
Kontant

9.419,48
16,00

Aktiver ialt
Passiver
Foreningens formue
Formue primo
Overskud 2009
Formue ultimo

5.711,05
3.574,43
9.285,48

Forudbetalt kontigent 201 0

150,00
9.435 ,48

Passiver ialt

-7',

Årie Ole
Kasserer

ogfundet i orden
Regnskabet er revideret og bilag gennentgået

,/7///wiWr{Ume
Revisor

-]
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Referat af den ekstraordinære generalforsamling
Torsdag den 30. september 2010 i Medborgerhuset.

Punkt

1

Punkt

1:

Valg af dirigent
Robert Kirkebæk blev foreslået og blev enstemmigt valgt.

Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for lovlig ifølge
vedtægterne.

Punkt 2:

,&ndr ing øf v e dtæ gterne.
Dels som led i Kommunens gennemgang af foreninger, dels for at tilpasse
foreningens formåltil vort udadvendte arbejdsområde, og et par småting, der
gør vedtægterne mere nutidige.
Ændringerne blev gennemgået:
§ 2 ændres til:
Foreningens formål er at udbrede interessen for slægtsforskning og
gelulem udveksling af viden og erfaring, oplysende foredrag og
ekskursioner m.v.. at øge kendskabet til diverse forskningsmetoder, samt
til tidligere tiders kulturelle og sociale forhold i Danmark

§5- dertilføjes:

at generalforsamlingen kan indkaldes via e-mail meddelelse

§5-dertilføjes:

Bestyrels ert, ned til et mindretal på 2 af bestyrelsens medlemmer,kantil
enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling ... ... .

§6-dertilføjes:

Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 ar i de lige år
Samt
Bestyrels en vælger selv sekretær og næstformand af sin midte.

§7-dertilføjes:

F o r e nin ge n te gne s afform ande n i for e ning
har fuldmagt til at betale via I'{et-bank.

m

e

d kas s e r e r e n.

S i ds tnæv nt e

Ændring og tilføjelser blev enstemmigt godkendt.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og man gik over til aftenens
øwige arrangement.

Robert Kirkebæk

Dirigent

Birgit Larsen
Formand

Hf,DgB,Of,&NJf,NJ§,
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Or din ær Gen er alfors amlin g.
Torsdøg d. 20. janaar z0ll- kr: 1g,oo t Medborgerhuset.
Formanden Birgit Larsen bød velkommen.
Der var mødt 35 medlemmer.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent.
Robert Kirkebæk blevloreslået og vetlgL
Han konstaterede generølforsamlingens lovlighed"

Ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning v/ formanden.
Det erforeningens 9- generalforsamling, og det erførste år, jeg har væretformand, og jeg vil gerne
sige
ier ølle §ammen tak,fordi I har været med tit at gøre året til-i godt',stægtsforskerår;,-hior rl kommet
rundt ommange ting.

*

Og vi hørfået ændret iforentngew vedtægter, tdet Høje-Tøastrup kommune høvde beitt
alleforentnger
om at sende deres vedtægter ind, så man kunne gennemgå dem jorformuleringer, sam komiwnen
ønskede ændret.
Der var så et par ting, vi rnåue ændre,foruden at vi selv ville ændre enformuleringfor øt tilpasse
foreningewforrnål til vort udadvendte arbejdsområde og et pør småtiig af praktisk ørt.
Daforentngenvtlle søge kommanen om at overgåfra "Øvrigeforeningei;tit Kulturelt Samråd, blev
det
aftølt øt ffiolde en ekstrøordinær generuIforsømling den 30. septembir, hvor vedtægterne blev'godkendt,
og vi kunne sende d,em tnd til Kommunen til godkendelse. Hvilket de blev.
er jo gået med mnnge ting. Bt.ø havde vi sidsteforår et par godeforedrøg.
Ifebruar kom Kristina Åx ogfortalte omLawlølmuen i en øryAingsin, l7s0 lgs1,
og i marts holdt Jørgen Mikkelsen etforedrag, der hed uuvød dødiMaren øf', om

Året

medicinalindberetninger, dødsattester, sandhed og sygdom

Og så søgte vi Kukurelt samråd om penge ttl to efterårsforedrag, og vi var heldige atfå penge,
så vi havde
Erik Kønn herude ogfortætle om øt placerefolk på korrekt mfi*nemummer.
Og vi havde også "Iens Henrtk Koudøt fra Dansk Folkemindesømltng, derfortake om
Stødsmusikanter
og spillemænd i ældre fid

øllersidst på åretlik vi så meddelelse om, at vi var blevet optaget under Kulturelt Samråd,
så det er
og det hjælper jo godt tit Nfå nogre godefored,ragshotderå

?g !u:
jo
dejligt'

Ud over foredragene har vi io hørt om mange andrc spændende ting. Bl.u Anenumre
- breve frut lg64
fund af gømle billeder - stolestøder - bondeskrædderens søn - braidassurance og fiere medlimmer har
fortah om spændende oplevelser i slægtsforskningen

-

W hør også haft om nyttige hjemmesider, men her er så det evindelige problem, øt selv
om
Medborgerhuset er kommet på nettet, såfungerer det ikke hek ogiåafi. Det er ind imellem
lidt løngsomt

fortsættes side 2.

Generalforsumling 2011 * side 2.
Den bedste netforbindelse har så været, når medlemmer med mobilt bredbånd har høft deres egne
computere med på klubuftner, - det hørfungeretJint og været til stor hjælp.
I det hele tøget tror jeg, at en del medlemmer harfået god hjælp på disse aftner både med oversættelser
og hjælp til hjemmesider m.v.
Som noget nyt, via nettet, har Bjarne introduceret os til "FoFnm", somJlere medlemmer allerede har
forsøgt stg med, og her håber vi, at man kan dele vtden ogfå hjælp til oversættelser mv.

Noget nyt i år, har også været, at Vagn hur forsøgt at lære os at skrive de gotiske bogstaver, så vi betlre
køn kende dem i teksterne. Personligt synes jeg, at jeg får meget ud af det, så nu køn vi jo så glæde os til
øt skrive de store bogstaver her i 2011.
Jeg skal heller ikke glemme, at vi hør setJilru Iforåret kom Kaj Larsen og viste "En pottemagerfra
Taøstrup" om Jørgen Hansen fielberg, der også selv var tilstede ogfortalte om sit arbejde. Han døde
desværre kort tid efter.
Desuden har vi setJilmen: Danmark bliver moderne, - og det enddafør vores tid.

Vi har også været ude af huset nogle gønge. Først i Roskilde domkirke, hvor Ole gennemgik ogfortalte
om den smukke kirke på en meget spænderule og interessant måde.

I september vør vi i Rundetårn og se udstillingen "din historie", og vi var også inde i Trinitatis kirke og se
den, og viJik lov eil komme ned i gravkrypterne, hvilka vør vældig spændende.

I maj måned rejste en gruppe medlemmer

medfynske aner ttl Odensefor atforsøge atlinde oplysninger

der, og vi havde en god og udbytterig tur.
Så er der vel kun øt n(pvne, at vi har deltøget med en bod på begge Frivillighedsdage
Hedehusene, og det blev til mangen en god snak med dem, der besøgte standene.

i Tøastrup og i

I sidste års beretning blevflytningen af vores skab berørt, og det et noget, der tager tid, men nu har møn
besluttet, at skøbene heroppe skal være i nr, 4, så vi ikke behøver at gå ned efter tingene, men mnn vil
gerne have nye skøbe, så mnn håber, at kommunen hør lidt penge. Så vi må være optimister.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle - til dem der har lavet indlæg, til Jette for at pøsse skøbet og slæbe
printer, til dem der printer, til Jytte for at sørge for køffe, til Bonnie for hjælp, så vi altid ved, hvem vi er,
Til Bjørnefor at passe hjemmesiden og Forum og øltid være så hurtig til at sende meddelelser ud, for lån
af projektor som Bent og Bjarne stillertil rådighed
Arne Olefår takfor at passe vores Jinanser og lave regnskabet m.v.
Og til slut en tak til bestyrelsen + Bjarnefor godt sømnrbejde,

I)er var ingen kommentarer til beretningen

Ad pkt. 3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
Kassererenforeløgde det reviderede regnskab, som udviste et driftsoverskud på 1.019,-.
Foreningensformue var nu på 10.i04,48 kr
Der vør ingen kommentarer til regnskabet, der blev godkendt med akklamøtion

Ad pkt. 4: Behandling af indkomne forslag.
Der vør ikke indkommet nogenforslag.

Ad pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.
Man vedtog samme konttngent som i 2010, nemlig 150,- kr. for enltge

- 200,- kr. pr. par.
fortsættes side 3.

Genera{orsamlingsreferøt fortsat
§l

-

side 3'

Ad pkt. 6: Valg til bestYrelse.

a. Valg af kasserer: Arne Ole Mortensen genvølgtes'
b. Valg af bestyrelsesmedlem: Vagn Hansen genvalgtes'

Ad pkt. 7: Valg af redaktør Lf hjemmesiden'
Bj arne Larsen genvalgtes.

Ad pkt. 8: Yalg af suppleant til bestyrelsen'
O le S ø nderg øar d

genv ølgtes.

Ad pkt. 9: Valg af suppleant for redaktøren af hjemmesiden.
F I emming Ni els en g env algte s.

Ad pkt. 10: Valg af revisor.
Wfred LYkke genvalgtes.

Ad pkt. 11: Valg af revisorsuppleant.
B ente

Boberg nYvalgtes.

sæson'
og efterlyste nye ideer ikke mirukt til klubaftenerne'
programforforåret
Birgit gennemgik detforeløbige

Ad pkt. l2:Drøftelse af den kommende

Der var generel tilfredshed med de afslappede klubaftener.
deres principper overfor
Der var ide om at besøge Tøastrups f,\iir*, og dens kontor og høre om
slægtsforskere, idet dn havdefølt sig dårligt behøndlet'
iån jonrlog også at vise en-30 minutterililm som størt på klubaftenerne- Det vør der interessefor'

Ad pkt. 13: Eventuelt.
Der vør ingen særlige emner under eventuelL
Til sidst kunne itiri§enten så erklære generalforsamlingenfor øfsluttet'
Robert Kirkebæk
dirigent

Ole Søndergaard
referent

t
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Regnskab
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2010

fo,

lndtægt
Kontingent
Renter

7.q00,00

Høje Taastrup Kommune
lndtægt i alt

4.300,00

1,00

"jr.1.301,00

Udgift
Kontorartikler
Møder
Gaver
Arrangementer
Medlemskaber
Diverse

Udgifter ialt

.

.p,.00.

.

10,?q?'qq
1.019.00

Overskud

Aktiver 31. 12. 2009
Aktiver
lndestående iNordea
Kontant

Aktiver ialt

10.151,48
153,00

{0.304,48

Passiver
Foreningens formue
Formue primo
Overskud 2010
Formue ultimo

1.019,00
10.3t)4,48

Parsiver ialt

10.304,48

9.285,48

Årne Ole
Kasserer
Regnskahet er revideret og hilag gennemgået og_fimcler iorclen
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
torsdag den 19. januar 2012 kI. 19.00
i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen:

regnskab

Valg af formand: på valg er Birgit Larsen
Og2 bestyrelsesmedlemmer: på valg er Claus Asmussen
og Otto Jakobsen
7. Valg af redaktør af hjemmesiden: påvalg er Bjarne Larsen
8. Valg af suppleant til bestyrelsen: på valg er Ole
Søndergaard
9. Valg af suppleant for redaktøren af hjemmesiden: på valg
er Flemming Nielsen
10.Valg af revisor og revisorsuppleant: på valg er Wilfred
Lykke og Bente Boberg
11.Drøftelse af den kommende sæson
12.Eventuelt

HE DE"ts&fr"fin,lEI{5
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Referat af ...
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Ordinær generalforsamling
torsdag den L9. januar 2012 kl. 19.00

Der var mødt 30 deltagere.
Formandenbødvelkommen og foretog valg af dirigent

Ad pkt. 1.: Valg af dirigent.
Robert Kirkebæk blev valgt som dirigent.

Ad pkt.2.: Bestyrelsens beretning v/formanden.

Formanden fremførte bestyrelsens beretning (Vedlagt)'
Kommentar: Lise Hansen fremførte på alles vegne en tak for
formandens store arbejde.

Ad pkt.3.: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. (Vedlagt)
Kassereren gennemgik regnskabet. ( Enstemmigt godkendt)

Ad pkt. 4.: Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet noget forslag.

Ad pkt.5.: Fastsættelse af kontingent.
Kassereren foreslog uændret kontingent. (Det vedtoges).

Ad pkt.6.: Valg til bestyrelsen:
Valg af formand: Birgit Larsen genvalgtes. (2 år).
Valg af 6t best.medl: Claus Asmussen genvalgtes (2 år)'
Valg af 6t best.medl: Otto Jakobsen genvalgtes (2 år)
(Kassereren Arne Ole Mortensen og
åt best.medl. Vagn Hansen var ikke på valg).

Ad pkt.7.: Valg af redaktør af hjemmesiden: Bjame Larsen genvalgtes (1 år)
Ad pkt.8.: Valg af suppl. til bestyrelsen: Ole Søndergaard ønskede at gå af i stedet valgtes Ulla Mortensen. (1 år).
Ad pkt.9.: Valg af suppl. for red. af hjemmesiden: Flemming Nielsen genvalgtes.
Referatet fortsættes næste - side side 2 af 2

Referat af generalforsamling 19.01.12.

fortsat - side 2.

Ad pkt. 10.: Valg af revisor: Wilfred Lykke genvalgtes (1 år)
Valgaf revisorsuppleant: BenteBoberg genvalgtes (1 år).
Ad pkt. 11.: Drøftelse af den kommende sæson

:

Der fremkom mange gode forslag:

Klubaftener. De, der ville have hjælp, skulle have det tydeliggiort.
Evt. ved liste eller skilt.
Der var ønske om , at vi fik kirkebogen fra Taastrup Nykirke fremlagt.
Den ligger dog nu indtil 1960 på nettet.
Bjarne ville tydeliggøre "Forum"
bruge det.

til dem, der endnu ikke havde kunnet

Forslag om besøg på Frilandsmuseet: Individuelt eller samlet.
Forslag om besøg på Frederiksberg Bibliotek: SlægtsbØger.
(Der findes også oplysninger om dette på nettet).

Ad pkt. 12.: Eventuelt:
Mødet om vores eget arkiv (9.febr.) omtaltes.
Man kunne aflevere (eller indkøbe bøger) til dette.
Man kunne også lægge lister på nettet, så man kunne låne af hinanden.

Mødet sluttede kl: 20,00.
Taastrup d. z}.januar 2012.

Ole Søndergaard
Referent - endnu engang.

Robert Kirkebæk
dirigent.

HEDEffi&EEI{8"H5
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Bestyrelsens beretning for året 2011.

Ja

- nu er det så foreningens 10. generalforsamling, selvom foreningen

først bliver 9

åLr

tll sommer, men et jubilæum nærmer sig da.

Vi

synes det har været et godt år for foreningen, og vi har fået flere nye
medlemmer, hvilket glæder os meget, så velkommen endnu engang.

fuet er gået med mange gode mØder, men også med en ordentlig
forskrækkelse i foråret, da vi pludselig fik besked på, at kommunen skulle
bruge lokalerne i Medborgerhuset til Daghøjskolen, der var blevet
husvilde, så vi skulle flytte lokale til Kulturcentret eller Hedehuset, og vi
kunne hverken være sikre på dag eller tid.

måtte gØres, og vi skrev så et pænt brev til borgmester Michael
Ziegler, der lod den afdelingsleder, der sad med al lokalebytningen,
meddele os, at vi kunne blive i Medborgerhuset, og efter lidt misforståelser
mellem nogle personalegrupper, viste det sig, at vi var meget heldige med
at have "lille sal" som mødelokale, for den skulle Daghøjskolen ikke
bruge, så alt endte godt for os.
At de forskellige holds tider så er blevet presset noget sammen, det må vi
jo leve med, og stå uden for lokalet og vente til klokken er hel eller i hvert
fald næsten.
Det er værst når vi har foredrag, for da ville det vær rart, at komme ind og
stille op, men vi kan jo håbe - og kun håb a, il daghøjskolen bliver
placeret på Parkskolen, når den lukker som almindelig skole til sommer.
Så noget

Alt

det her med Daghøjskolen har så også medført, at vores skabe, som vi
endelig havde faet op inr.4, hvor vi kunne komme til dem, når som helst,

måtte flyttes igen, men heldigvis kunne det lade sig gøre at få et skab på
gangen her uden for lokalet, og et andet skab lidt nede ad gangen, men
også her på l. sal., så det kan vi godt leve med.

En anden ting er også lykkedes til alles tilfredshed, for der er kommer
mobilt internet i Medborgerhuset, og efter lidt vanskeligheder, fungerer det
godt, og det har vi jo stor fornøjelse af.
Og projektoren i loftet fungerer også fint sammen med vores computere,
og det er en stor hjælp.

Nu er foreningen jo under Kulturelt Samråd, hvor vi far et tilskud, som vi
skal huske at sØge om hvert år, men det gørjo sit til, at vi også kan have
nogle foredragsholdere, der skal have efter Folkeuniversitetets skala, og vi
tror da, at vi alle sammen har haft udbytte af athøre foredragene i år.

I foråret fortalte JørgenMikkelsen om "De kommunale arkiver" og i
marts havde vi besøg af Lillian Hjort-Westh fra Bornholms Højskole, der
lavede et spændende "causeri om slægtsforskning med erindringer og gode
historier", oE hun er jo en god fortæller.

I efteråret havde vi igen besøg af Jørgen Mikkelsen, der denne gang
fortalte om Amtstuer og skatter, og i november kom Jan Pedersen fra
Rigsarkivet og fortalte om Retsbetjente og pastoratsarkiver.

Vi

har

jo

også været ude af huset et par gange.

I marts var vi på Greve

Museum og se udstillingen"Første verdenskrig og Tunestillingen forsvarsvilje og hverdagsliv", Vi blev vist rundt og fik fortalt, og det var
alt sammen spændende
I oktober var vi først en tur på Arbejdermuseet, og der føler manjo næsten
at ens barndom er kommet på museum.
Derefter var vi i Taastrup Nykirke, hvor vi fik en spændende omvisning i
kirken og på kirkegården.

Vi

jo også en del af de spændende indlæg

som foreningens
medlemmer holder, og som mange gange er spændende ting, som man har
fundet i sin søgning i slægten.
lærer

- og så har

Vagn etpar gange fortalt om skilsmisser i 1800 tallet, og han gik i dybden
med emnet, fordi en af hans aner blev skilt, endda mere end en gang.
Arne Ole fortalte om sin mors møde med København
Ole Søndergård fortalte os om vore boliger gennem mere end 1000 år og
om Vesterbro.
Claus fortalte os om amtstuearkiver, AO værktøjer og Transskribent
Flemming om rådstuearkiver
Og Bjarne har fortalt om datasikkerhed, og det har en slægtsforsker jo også
brug for.
Så det har været et år hvor

vi

er kommet rundt om mange ting.

at Bjarne har lavet en ny hjemmeside til os, og
den fungerer vældig fint og den er altid opdateret. Du skal have mange tak
for det store arbejde med at holde både den og Forum vedlige.

Vi skal heller ikke glemme,

Ud over alt dette, så har vi deltaget i Frivillighedsdagene både i Taastrup
og i Hedehusene. Dagen i Taastrup var en virkelig regnfuld dug, men
alligevel kom der da nogen forbi, der var interesserede. Ugen efter var
vejret bedre i Hedehusene, så her var virkelig mange mennesker på gaden,
og her blev det også til mangen god snak.
Der var jo også en stor flok fra foreningen der i april tog til landsarkivet i
Viborg. Det var en dejlig og hyggelig tur, og vi fik virkelig studeret noget i
de tre dage vi sad på arkivet og så var det dejligt at kunne hygge sig på
vandrehjemmet om aftenen.

Til slut skal alle have en stor tak for altid at være så positive og
hjælpsomme, og en særlig tak til Jette og Bonnie, for at vi altid ved hvem
vi er, og til Arne Ole for at styre vores økonomi m.v.
og så vil jeg lige benytte anledningen tll at sige tak til bestyrelsen og
Bjarne for godt samarbejde.
På bestyrelsens vegne

Birgit Larsen
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Regnskab "fo, 201 I

lndtargt

Kontingent
Gæster foredrag
Høje Taastrup Kommune

6.900,00
175,00
3,000,9q

lndtægt iatt

10. 075,00

Udgift
Kontorartikler
Møder

Arrangementer
Medlemskaber

9.1?4,75

Udgifter i alt

950,25

Overskud

Aktiver 31. 12. 2010
Aktiver
lndestående i Nordea
Kontant

Aktiver ialt

11.251,23
3,50

11.

73

Passiver
Foreningens formue
Formue primo
Overskud 201'l
Formue ultimo

10.304,48
950,25
11.254,73

Paseiver ialt

11.254,73
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-
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Aine Ae l,loitbnsen
Kasserer
Regnskabet er revideret {)g bilag gennengitet og.{undet i orden
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