REFERAT
af ordinær generalforsamling i Slægtshistorisk Forening, Odense, onsdag, den 29.
januar 2014 i Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Niels Kronvald Petersen. Forslaget blev vedtaget, hvorefter
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
2. Formandens beretning
Da formanden var fraværende pga sygdom, blev beretningen oplæst af Ulrich
Alster Klug. Efterfølgende blev der forespurgt, hvorfor foreningen ikke ville
sammenlægges med DIS-Odense, hvortil kassereren svarede, at det i givet fald
ville være den nye bestyrelse, der skulle tage stilling til dette. Det blev også anført,
at en sammenlægning vel skulle ske på et højere niveau, nemlig henholdsvis DIS
Danmark og SSF, hvortil Mette Fløjborg oplyste, at hun havde hørt, at man arbejdede
på en sådan sammenlægning af de to organisationer.
Herefter blev beretningen godkendt.
3. Godkendelse af det reviderede udsendte regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt med en efterfølgende snak
om der havde været udmeldelser på grund af at foreningen ikke længere udsender
girokort.
4. Kontingentfastsættelse
Kassereren gennemgik et budgetoverslag for 2014, der viste et forventet underskud
på ca. kr. 4.500,00. Da der stadig er en formue at ”tære” af indstillede bestyrelsen, at
kontingentet forblev uændret kr. 100,- for enlige og kr. 140,- for ægtepar/samboende.
Indstillingen blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse.
Birgit Mortensen, Torben Larsen og Elise Reil var på valg, og ingen ønskede genvalg. Tove Kaae ønskede at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager,
hvorfor suppleanten Ulrich Alster Klug indtræder på hendes plads, valgt for 1 år.
Der skulle herefter vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Bestyrelsen
foreslog følgende: Anne Hansen, Erling Kildal, Lillian Hedelund Rasmussen

og Gert Jensen. Alle modtog valg, Anne Hansen som suppleant, de øvrige 3 som
bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleant
Suppleanten valgt, se under pkt. 6
8. Valg af revisor
Da Inge Skipper ikke genopstillede, accepterede den hidtidige revisorsuppleant
Vagn Holmegaard at indtræde som revisor.
9. Valg af revisorsuppleant
Da den hidtidige revisorsuppleant var valgt til revisor, blev Mogens Sundahl valgt til
revisorsuppleant for et år.
10. Eventuelt
Ulrich Alster Klug takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og overrakte dem
en gave. Mette Fløjborg oplyste, at DIS-Odense møderne fra marts ville blive
holdt på Kommunens Uddannelsescenter.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, der havde 22 deltagere
Odense, den 29. januar 2014
Elise Reil, referent – Niels Kronvald Petersen, dirigent.

