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Formand Michael Dupont bød velkommen til generalforsamlingen og takkede for fremmødet.

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Tommy P. Christensen, som valgtes. Tommy P. Christensen takkede for 
valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvilket blev bakket op af de 
fremmødte.

2) Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Jacob Hejmdal Gren, som valgtes. 

3) Bestyrelsens beretning ved formand Michael Dupont:

Sidst vi havde mulighed for at mødes var den 31. maj 2021 i Harsdorffsalen i det gamle Rigsarkiv, 
hvor vi afholdt generalforsamlingen for 2020, et år vi sent glemmer. På trods af de omskiftelige 
tider, både i lyset af coronaepidemien og vores afsked med vores vante foredragssal på 
Slotsholmen, så holder bestyrelsen fanen højt. Vi samles med jævne mellemrum og drøfter de 
emner, vi har på dagsordenen, først og fremmest Personalhistorisk Tidsskrift, men andre vigtige 
emner presser også på.
Sidste år nævnte jeg, at vi endnu ikke vidste, hvor vi kunne afholde generalforsamlingen 2021; men 
at det under ingen omstændigheder kunne blive i Harsdorffsalen. Denne gang har vi fået mulighed 
for at benytte Rigsarkivets nye frokoststue, men desværre er det ikke ideelle forhold for vores 
fremtidige foredragsvirksomhed, bl.a. på grund af pladsbegrænsninger, og fordi det forstyrrer 
resten af huset. For øjeblikket arbejder bestyrelsen på alternative muligheder, der forhåbentlig 
bliver lige så centrale og gode som hidtil. På sidste generalforsamling luftede jeg også muligheden 
for online foredrag, da det vil tilgodese vore medlemmer udenfor hovedstadsområdet. 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke Rigsarkivet for de mange år, vi har samarbejdet om 
Samfundets foredragsrække, og håber, at vi stadig kan fortsætte det gode samarbejde, om end på 
andre områder. 

Personalhistorisk Tidsskrift
Og nu til Samfundets store aktiv: Personalhistorisk Tidsskrift. I 1721 flyttede det daværende 
Rigsarkiv, Gehejmearkivet, ind i nye moderne lokaler på Slotsholmen. Sidste år var det præcis 300 
år siden, og det markerede vi med et par fyldige temaartikler i Personalhistorisk Tidsskrift 2021. Her 
fortæller Jørgen Mikkelsen gennem en lang række illustrationer om Rigsarkivets tid på 
Slotsholmen, og Ronny Andersen og undertegnede ser nærmere på årene omkring indflytningen i 
1721 og årsagerne dertil, bl.a. fugtige forhold i kældrene under Rosenborg Slot, hvor arkivalierne 
blev opbevaret.
Ud over temaartiklerne fortæller John V. Jensen om runepioneren P.G. Thorsen, Mathias Istrup 
Karlsmose skriver om Maerten Wesseling, der var den første dansker i Japan og Taiwan, og 
Hedvig Gerner Nielsen skriver om islandske Sigrídur Kristín Jónsdottír i artiklen "Pigen fra øen ved 
verdens ende". Af rent genealogisk indhold er der Ole Færchs fyldige artikel om 
herredsfogedslægten Ged. I årbogen 2020 fortalte Erik Nørr om de sidste tolv årgange af Kraks Blå 
Bog, og i 2021 fortæller John T. Lauridsen, hvordan man bruger Blå Bog. Herefter følger en lang 
række anmeldelser af den nyeste genealogiske og personalhistoriske litteratur, samt det 
sædvanlige bestyrelsesstof til slut.
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På sidste generalforsamling måtte vi sige farvel til anmelderredaktør Tommy P. Christensen, og 
denne gang er turen desværre kommet til vores mangeårige redaktør, der ikke har mulighed for at 
være tilstede i dag. Ronja H. Vejdegren har været ansvarshavende redaktør siden 2015, og efter 
ikke færre end syv årbøger har hun besluttet at bruge sine kræfter andetsteds, selv om hun fortsat 
vil være en del af bestyrelsen. På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Ronja for hendes store 
og vigtige arbejde gennem årene, der har været med til at sikre Samfundets beståen og relevans. 
I stedet kan vi byde to nye personer velkomne i redaktionen, nemlig to bestyrelsesmedlemmer: 
Torben Albret Kristensen er vores nye ansvarshavende redaktør og Per Seesko vores 
anmelderredaktør. Begge d'herrer har været med fra sidelinjen siden sidste efterår og er sat ind i 
arbejdsprocessen. Efter bestyrelsens beretning kan I få lejlighed til at hilse på Torben og Per.

Vejledningsvideoer
Selv om det er gået lidt trægt med foredrag pga. corona og Rigsarkivets lokaleforhold, så er 
Personalhistorisk Tidsskrift 2021 ikke vores eneste bidrag til dette foreningsår. Ligesom de 
forgangne fem år udgav vi i løbet af december 2021 en julekalender til vore medlemmer og andre 
med interesse i arkivalier og slægtsforskning. Julekalenderen bestod som vanligt af 24 små 
vejledningsvideoer, hvor man kan se, hvordan man arbejder med forskellige kilder og andre 
spændende ting. Jacob H. Gren fortæller i en lang stribe videoer om DNA til brug for 
slægtsforskning, Torben Albret Kristensen fortæller om amtsarkiver, vores webmaster Poul Steen 
giver en intro til en nem indgang til de mange årgange af Personalhistorisk Tidsskrift, og jeg selv 
fortæller om skifteakivalier. Jeg kan kun opfordre alle, der ikke kender Samfundets 
vejledningsvideoer, til at besøge vores hjemmeside www.genealogi.dk og selv gå på opdagelse i 
emnerne.

Afslutning
Her til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke Rigsarkivet for at give os lov til at bruge 
frokoststuen til afholdelse af årets generalforsamling. Også tak til årbogens forfattere og til jer for at 
deltage i generalforsamlingen, og tak fordi I kom.

Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

Ny ansvarshavende redaktør Torben Albret Kristensen og ny anmelderredaktør Per Seesko for 
Personalhistorisk Tidsskrift præsenterer hver især sig selv og fortæller kort om det kommende 
nummer af Personalhistorisk Tidsskrift.

4) Regnskab og fastsættelse af kontingent

Regnskab
Kasserer Henriette Høeg gennemgik økonomien og det reviderede regnskab.

Økomonien påvirket i 2021 af COVID-19, aflyste foredrag og boglancering, aflyste Historiske Dage.
Samfundet har etableret webshop inkl. medlemstilmelding.

Medlemstallet nogenlunde uændret i løbet af 2021 (på trods af COVID-19). Der var 676 
medlemmer ved udgangen af 2021.

Indtægten består næsten udelukkende af kontingentindbetalinger suppleret med en mindre indtægt 
fra fondsmidler.
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Største udgifter er til trykning af Personalhistorisk Tidsskrift og forsendelse af samme. Udgiften til 
forsendelse er steget betydeligt.

2021 gav et mindre overskud. Egenkapitalen er på 406.250, hvoraf 50.000 er reserveret til en 
kommende udgivelse.

egenkapitalen ikke forventes brugt.
Michael Dupont svarer, at bestyrelsen påtænker at indkøbe udstyr på online-foredrag samt at 
egenkapitalen bør holdes i et niveau, så vi kan fortsætte i krisetider.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

Kontingent
Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 275 kr. for danske medlemmer, 310 kr. for 
medlemmer i Europa og 350 kr. for medlemmer i det øvrige udland. I 2016 blev kontingentet øget 
en smule til dette niveau.

Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent.
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5) Valg af formand

Bestyrelsen foreslog den siddende formand, Michael Dupont, som blev valgt med ros fra salen.

6) Valg af bestyrelse

På valg blandt nuværende bestyrelse var:
Torben Albret Kristensen, der ønsker genvalg.
Ronny Andersen, der ikke ønsker genvalg.
Jørgen Mikkelsen, der ønsker genvalg.
Jacob Hejmdal Gren, der ønsker genvalg.

Torben, Jørgen og Jacob blev alle genvalgt.

Til den ledige plads foreslog bestyrelsen Nicolai Eberholst, historiker og arkivar på Københavns 
Stadsarkiv. Nicolai præsenterede sig selv og blev valgt.

Michael Dupont takkede afgående bestyrelsesmedlem og sekretær Ronny Andersen, der ikke var 
tilstede, for sin store indsats.

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

De nuværende revisorer og revisorsuppleanten var villige til genvalg, Grethe Modin, Jørn Dietrich 
og Georg Brandt Christensen (suppleant). De pågældende blev genvalgt. 

8) Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag. 

9) Eventuelt

Bemærkning fra salen om, at døren var låst kort efter den annoncerede tid for 
generalforsamlingens start. De ventende blev dog efterfølgende lukket ind, og alle der var mødt til 
den annoncerede tid var blevet lukket ind.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 


