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1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Poul Steen, som valgtes til dirigent.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

 

2) Valg af referent 

Bestyrelsen foreslog Ronny Andersen, som valgtes. 

 

3) Bestyrelsens beretning 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, se bilag.  

Forslag fra salen om at markere 100-året for lensafløsningen.  

Spørgsmål fra salen, om man kan sende artikler ind om andet end årbogens tema, hvilket 
naturligvis er meget velkomment.  

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.  

 

4) Regnskab og fastsættelse af kontingent 

Se bilag for regnskabet, som også kunne hentes på et link på hjemmesiden ved indkaldel-
sen til generalforsamlingen.  

Der er investeret i udstyr til optagelse af videoer. Der er etableret samarbejde om bogsalg 
med Dansk Historisk Fællesråd.  

Der er indkommet fondsmidler, der er øremærket specifikke udgivelser.  

Administrationen af Historiske Dage er overgået til Danske Slægtsforskere.  

I 2018 blev kontingentet opkrævet af Danske Slægtsforskere, hvilket samarbejde er op-
sagt. Opkrævningen foretages fremover via Nets. Der skal ske ny tilmelding til Betalings-
service. 

Kassereren bemærkede, at medlemmerne gerne må tilmelde sig betalingsservice, ellers 
kan betalingsstrengen på indbetalingskortet anvedes. Medlemmerne blev opfordret til at 
give deres e-mailadresse til Samfundet, hvis det ikke allerede er sket. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fortsætter uændret på 275 kr., 310 kr. for europæiske 
medlemmer og 350 kr. for øvrige udland.  

Forslaget til uændret kontingent godkendtes af generalforsamlingen. 
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5) Valg af formand 

Den nuværende formand Michael Dupont var villig til genvalg og blev genvalgt.  

 

6) Valg af bestyrelse 

Ronny Andersen, Karin Berg og Peter Wodskou Christensen og Jørgen Mikkelsen var på 
valg, hvoraf Ronny Andersen og Jørgen Mikkelsen var villige til genvalg. 

Bestyrelsen foreslog Torben Albret Kristensen og Jacob H. Gren som nye bestyrelsesmed-
lemmer. 

De fire nævnte valgtes. 

 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant 

Begge revisorer, Lena Jørgensen og Jørn Dietrich var villige til genvalg og valgtes. 

Som revisorsuppleant foreslog bestyrelsen Georg Brandt Christensen, som valgtes.  

 

9) Indkomne forslag 

Ingen forslag at behandle. 

 

10) Eventuelt 

Det konstateredes, at nummereringen i dagsordenens punkter manglede nr. 8. 

 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 17.05.  

 

Herefter blev de afgående bestyrelsesmedlemmer takket af formanden,  
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BILAG 
 
Pkt. 3: Bestyrelsens beretning 
 
Bestyrelsens beretning for 2018 

Vi er en forening i fremgang. Siden 2014 har Samfundet for Dansk Genealogi og Personal-
historie oplevet en medlemstilgang på ca. 130 nye medlemmer. I 2014 havde vi 532 med-
lemmer, og ved udgangen af 2018 var det steget til 658. Og siden da er vi nået op på 680. 

For at gøre status for 2018, så har vi udgivet 1 årbog, afholdt 8 foredrag, ud-
sendt ca. 1 nyhedsbrev om måneden og lagt omkring 28 nye vejledningsvideoer på nettet. 
 
Personalhistorisk Tidsskrift 
Samfundets årbog, Personalhistorisk Tidsskrift, er udkommet siden 1880 og er helt central 
for Samfundets virke. Her bringes der hvert år et væld af artikler af interesse for slægts- og 
personalhistorikere. I 2018 havde årbogen det overordnede tema "Barnestemmer", og her 
finder man en række artikler om børns rammer og vilkår, lige fra forældremyndighed i 
1880'erne, skolegang i 18- og 1900-tallet, til værgerådene i de første årtier af det 20. år-
hundrede. Det er vigtigt, at temaartiklerne giver en god indføring i et historisk emne; men 
det er samtidig også vigtigt, at man i artiklerne kan få råd og inspiration til sin egen forsk-
ning. Og det får man i artiklerne.  

Ud over temaartiklerne indeholder Personalhistorisk Tidsskrift 2018 en artikel 
om Oksbøllejrens første chef Harry Bjørnholm, om portrætter af maleren J.L. Lund, samt 
om familien Webers dagbog fra Ærøskøbing, der blev ført i årene 1699 til 1813. Årbogen 
indeholder desuden en lang række anmeldelser, hvor man kan holde sig ajour med den 
nyeste litteratur. 

Redaktionsarbejde tager tid, og det er centralt med en stabil redaktion, der har 
den fornødne energi, lyst og erfaring til at gøre et godt stykke arbejde, og det har Samfun-
dets redaktion. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke redaktør Ronja Vejdegren og 
anmelderredaktør Tommy P. Christensen for deres store indsats med årbogen 2018. Og 
en stor tak til vore mange skribenter. 

Jeg har tidligere fortalt, at Det kongelige Bibliotek - i fællesskab med Samfun-
det - har lagt alle årgange af Personalhistorisk Tidsskrift fra 1880 til 1964 på 
www.tidsskrift.dk. På sidste generalforsamling fortalte jeg, at perioden 1965-2000 også 
skulle på nettet, og bestyrelsen har i mellemtiden besluttet at digitalisere alle årgange til og 
med 2013. På Samfundets hjemmeside www.genealogi.dk kan man nu finde Personalhi-
storisk Tidsskrift fra 1960 og frem til 2013. Der mangler kun nogle få udgivelser, som vil 
blive digitaliseret i den kommende tid. En stor tak til Poul Wachmann og Tommy P. Chri-
stensen for deres store arbejde. 
 
Vejledningsvideoer 
I december 2017 lagde vi 24 små vejledningsvideoer ud på foreningens hjemmeside, og 
denne tradition fortsatte vi i 2018. I videoerne fra julekalenderen 2018 kan man bl.a. se, 
hvordan man arbejder med ejendomshistoriske arkivalier som skøde- og panteprotokoller, 
og man får et indblik i, hvordan man forsker i Gorm den Gamles efterslægt, herunder de 
sikre og usikre slægtslinjer. Man kan også lære om slægtsforskning i Sverige, få et indblik i 

http://www.tidsskrift.dk/
file:///C:/Users/B030190/AppData/Local/Temp/www.genealogi.dk
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de kongelige ridderordeners våbenbøger og i den gotiske håndskrift. Jeg kan kun opfordre 
alle, der ikke kender Samfundets vejledningsvideoer, til at besøge vores hjemmeside 
www.genealogi.dk.  

Vi har flere videoer på bedding og har allerede lavet optagelser om bl.a. land-
brugstællinger og værgerådsarkivalier. Så hold øje med hjemmesiden.  
 
Foredragsvirksomhed 
Som I ved, er Samfundets foredragsrække for foråret 2019 godt i gang. I 2018 blev der 
holdt foredrag om godsarkivalier, ejendomshistorie, DNA, Gorm den Gamles efterslægt og 
slægtsforskning i Sverige. Den 21. maj i år holder Tommy P. Christensen et foredrag om 
portrætsøgning og datering af portrætter, og den 17. juni holder Jørgen Mikkelsen foredra-
get "Byhistorie - en markedsplads for mange slags forskere". I efteråret fortsætter vi med 
nye foredrag, der annonceres på Samfundets hjemmeside www.genealogi.dk og på Rigs-
arkivets hjemmeside www.sa.dk. Hvis man tilmelder sig de respektive nyhedsbreve, får 
man automatisk besked, når foredragene slås op. 

Vi er kun alt for bevidste om, at foredragene primært kommer de medlemmer 
til gode, der bor i København og i Københavnsområdet. For at komme dette problem til 
livs, har vi optaget en række af foredragene på video og offentliggjort dem på hjemmesiden 
som en del af vejledningsvideoerne. Dermed får vore medlemmer rundt om i landet også 
gavn af foredragene. 
 
Opkrævning og regnskab 
Samfundet og Danske Slægtsforskere (tidligere DIS-Danmark) har i flere år samarbejdet 
omkring en fælles kontingentopkrævning, hvor Danske Slægtsforskere opkrævede kontin-
gent for en stor del af Samfundets medlemmer. Der har gennem flere år været problemer 
med opkrævningen, og bestyrelsen har derfor besluttet at opsige aftalen og selv stå for den 
i fremtiden. 

Og når vi nu er ved regnskabet: I skal være opmærksomme på, at vi sidste år 
rykkede opkrævningstidspunktet fra 1. februar til 1. juni. Det betyder, at opkrævningen for 
2019 endnu ikke er sendt ud. Før øjeblikket er Samfundets kasserer Henriette Høeg ved at 
få styr på de kommende opkrævninger, og hun skal have tak for den store og flotte indsats 
med regnskabet. 
 
Samarbejde 
Selv om Samfundet har opsagt opkrævningsaftalen med Danske Slægtsforskere, vil jeg 
gerne understrege, at Samfundet og Danske Slægtsforskere stadig har et godt samarbej-
de, bare på andre områder. Vi samarbejder bl.a. om Historiske Dage og de fælles Face-
booksider, "Slægtsforskning" og "DNA-Slægtsforskning". Gruppen "DNA-Slægtsforskning" 
er en nystartet gruppe, der kun har 2½ måned på bagen, men som allerede har 370 med-
lemmer. DNA og slægtsforskning er det sidste nye, så meld jer ind i gruppen og få hjælp 
og vejledning til jeres egne DNA-undersøgelser. Det er en spændende verden, der åbner 
sig. 

Den 10. og 11. marts 2018 blev de Historiske Dage afholdt i Øksnehallen i Kø-
benhavn, og vi deltog igen sammen med DIS-Danmark, SSF, Slægtshistorisk Forening for 
Storkøbenhavn, Dansk Lokalhistorisk Forening, Ellsbøll & Christensen Multimedia I/S samt 
Genealogisk Forlag. Der er en bred og folkelig interesse i slægtsforskning, og vores stand 

file:///C:/Users/B030190/AppData/Local/Temp/www.genealogi.dk
http://www.genealogi.dk/
http://www.sa.dk/
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var yderst velbesøgt. Tak til dem fra bestyrelsen, der deltog og var med til at gøre Histori-
ske Dage bedre. 

I 2018 havde vi også et godt samarbejde med Rigsarkivet, Kildeskriftselskabet, 
Dansk Historisk Fællesråd og Heraldisk Selskab om det store bogmarked, vi lavede i 
Harsdorffsalen i december i forbindelse med lanceringen af årbogen. Mange besøgte 
bogmarkedet, og vi fik solgt en masse bøger. 
 
Hvad fremtiden bringer 
Som jeg nævnte sidste år, har bestyrelsen planer om at vække Samfundet som udgiver-
selskab til live igen. Jørgen Mikkelsens vejledning om indfødsretsarkivalier og udlændinge 
forventes at udkomme i år, og desuden har vi en vifte af bøger på bedding. Når der ud-
kommer en ny bog, bliver der sendt en nyhedsmail ud, og bogen vil kunne købes til fore-
dragene og via hjemmesiden. 

Arbejdet med Personalhistorisk Tidsskrift 2019 er godt i gang, og i år bliver te-
maet retsreformjubilæet 1919-2019. Alle, der arbejder med skifter, straffesager, ejendoms-
arkivalier oma. ved, at 1919 er et ganske særligt år. Det år blev skellet mellem land og by 
ophævet, og det gamle retsbetjentembede blev delt i to, nemlig i en politikreds og en rets-
kreds. Man fik også folkevalgte borgmestre, da den kongevalgte byfoged hidtil havde fun-
geret som borgmester. Dermed er 1919 året, hvor magtens tredeling fra Grundloven 1849 
blev ført ud i livet. Det pudsige er, at Samfundet formentlig er en af de få, der markerer det-
te vigtige jubilæum.  

Ud over temaartiklerne kommer Personalhistorisk Tidsskrift til at indeholde 
mange andre spændende artikler. 
 
Afslutning 
Her til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke Rigsarkivet for at give os lov til at bruge 
denne smukke sal til vore arrangementer. Som mange af jer sikkert ved, skal Rigsarkivet 
på et tidspunkt flytte fra bygningerne, og vi håber, at der også bliver plads til Samfundet i 
de nye lokaler. Men mere om det, når den tid kommer. 
 
 
Pkt. 4: Regnskab 
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