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Generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab og fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jørn Dietrich, som valgtes til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Ronny Andersen, som valgtes.

Bestyrelsens beretning v. formanden
Da bestyrelsen mødtes tilbage i december 2019 til årets sidste bestyrelsesmøde, 
havde den en klar forventning om, at generalforsamlingen skulle afholdes 
tirsdag den 28. april 2020, kl. 16.30. Sådan blev det som bekendt ikke. 
Vores love må trods alt vige for regeringens coronapåbud, og så meget desto 
glædeligere er det, at vi langt om længe kan mødes, selv om det er uden vores 
vante foredrag.

På trods af corona har bestyrelsen holdt flere bestyrelsesmøder i 2020, både 
digitalt og fysisk, så foreningen har ikke været overladt til sig selv. For at give en 
kort status for 2019, så har vi udgivet 1 årbog, afholdt 9 foredrag, udsendt ca. 
1 nyhedsbrev om måneden og lagt omkring 24 nye vejledningsvideoer på nettet. 
Vores webmaster har også fået etableret en webshop, der kom i gang i december

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ■ 2020



213

efter lidt opstartvanskeligheder; men det vil kassereren fortælle mere om under 
regnskabet.
Desuden har vi udgivet endnu en bog i 2019. Den 17. juni sidste år fyldte vores 
bestyrelsesmedlem og tidligere redaktør Jørgen Mikkelsen 60 år, og det markerede vi 
ved at overraske ham på dagen med et festskrift. Vi havde oven i købet overtalt ham 
- ganske uvidende - til at underholde med foredrag til sin egen fejring. Festskriftet 
bærer titlen „En byhistorisk mosaik“ og kan købes på foreningens hjemmeside. Det 
indeholder en lang række artikler med fokus på byhistorie, der også kan inspirere 
slægtsforskere og personalhistorikere.

Personalhistorisk Tidsskrift
I Personalhistorisk Tidsskrift 2019 markerede vi et tema, der blev forbigået i stilhed 
af de fleste på trods af dets store samfundsmæssige betydning, nemlig 100-året for 
Retsreformen 1919. Først det år trådte magtens tredeling i kraft med en opdeling af 
den lovgivende, udøvende og dømmende magt. I årets to temaartikler kan man læse 
om Retsplejeloven og om de danske birker.

Ud over temaartiklerne kan man læse om en svensk slægt, om Stummannslæg- 
ten, biskop Jørgen Friis, søskendeflokken Falck og deres efterkommere samt om 
personnavnene i den nye Trap Danmark. Årbogen indeholder desuden en lang 
række anmeldelser, hvor man kan holde sig ajour med den nyeste litteratur. Næste 
års tema bliver Genforeningen 1920-2020; men det vil redaktøren fortælle mere 
om senere.
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 
2019. Desuden en stor tak til vore mange skribenter.

Vejledningsvideoer
I december 2017 og 2018 lagde vi i alt 48 små vejledningsvideoer ud på foreningens 
hjemmeside, og denne tradition fortsatte vi i 2019. I julekalenderens 24 videoer kan 
man se, hvordan man arbejder med en lang række arkivalier, bl.a. fattigregnskaber, 
strafferegistre og selvmordssager. Man får også et indblik i, hvad der gemmer sig af 
spændende oplysninger i landbrugstællinger, erhvervstællinger og aviser, hvordan vær
gerådene og tilsynet med børn og unge fungerede, og hvad DNA er for en fisk. Des
uden er lægdsrullevideoerne blevet opdateret, så de igen passer til Rigsarkivets hjem
meside. Hver gang en hjemmeside ændres, et link laves om, og nye kilder kommer på 
nettet, kan man (næsten) starte forfra. At lave vejledningsvideoer er altid work in pro- 
gress, og vi er obs på, at der stadig er videoer, der mangler at blive set efter i sømmene.

Jeg kan kun opfordre alle, der ikke kender Samfundets vejledningsvideoer, til at 
besøge vores hjemmeside www.genealogi.dk.
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Foredragsvirksomhed
Indtil videre går det lidt trægt med foredragene i 2020, og vi nåede kun at afholde et 
enkelt tilbage i februar, før landet blev lukket ned, men håber, at vi snart kan vende 
tilbage til normale tider.

I 2019 blev der holdt foredrag om skiftearkivalier, aviser, amtmændenes og præ
sternes arbejde, lægdsruller, portrætsøgning, byhistorie, ejendomshistorie og retsre- 
formen. I efteråret 2020 fortsætter vi med nye foredrag, der annonceres på Sam
fundets hjemmeside www.genealogi.dk og på Rigsarkivets hjemmeside www.sa.dk. 
Hvis man tilmelder sig de respektive nyhedsbreve, får man automatisk besked, når 
foredragene slås op.

Vores medlemmer bor mange steder rundt omkring i landet, og det er selvfølgelig 
langt fra alle, der har mulighed for at deltage i vores foredrag her i Hovedstaden. For 
at komme problemet til livs har vi optaget og offentliggjort en række af foredragene 
som en del af vejledningsvideoerne. Dermed kommer de mange flere til gavn.

Samarbejde
Den 30. og 31. marts 2019 blev de Historiske Dage afholdt i Øksnehallen i Køben
havn, og vi deltog igen sammen med Danske Slægtsforskere, Slægtshistorisk For
ening for Storkøbenhavn, Dansk Lokalhistorisk Forening, Elsbøll & Christensen 
Multimedia I/S samt Genealogisk Forlag. Der er en bred og folkelig interesse i slægts
forskning, og vores stand var yderst velbesøgt. Vi deltog også i Bogforum den 15.-17. 
november 2019 i Bella Centeret, denne gang sammen med Slægtshistorisk Forening 
for Storkøbenhavn, Genealogisk Forlag og forlaget Olde Cranich Hamneda. Tak til 
dem fra bestyrelsen, der deltog og var med til at gøre Historiske Dage og Bogforum 
bedre.

I 2019 havde vi også et godt samarbejde med Rigsarkivet, Kildeskriftselskabet og 
Dansk Historisk Fællesråd om det store bogmarked, vi lavede i Harsdorffsalen i de
cember i forbindelse med lanceringen af årbogen. Mange besøgte bogmarkedet, og 
vi fik solgt en masse bøger.

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. Med lidt held kan vi stadig nå at 
afholde næste års generalforsamling i Harsdorffsalen; men det er ingen hemmelig
hed, at Rigsarkivets dage på Slotsholmen synger på sidste vers, og at huset snart skal 
rømmes. Forhåbentlig får vi mulighed for at rykke med til de nye lokaler, men mere 
om det ved en senere lejlighed.

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ■ 2020

http://www.genealogi.dk
http://www.sa.dk


Regnskab og fastsættelse af kontingent
Se bilag for regnskabet, som også kunne hentes på et link på hjemmesiden ved ind
kaldelsen 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 opsagt. Opkrævningen foretages fremover via Nets. Der skal ske ny tilmelding til 
Betalingsservice.

Kassereren bemærkede, at medlemmerne gerne må tilmelde sig betalingsservice, 
ellers kan betalingsstrengen på indbetalingskortet anvendes. Medlemmerne blev op
fordret til at give deres emailadresse til Samfundet, hvis det ikke allerede er sket.

Regnskabet blev godkendt.

Valg af revisorer og revisorsuppleant
Begge revisorer, Lena Sørensen og Jørn Dietrich var villige til genvalg og valgtes.

Som revisorsuppleant foreslog bestyrelsen Georg Brandt Christensen, som valgtes.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

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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