Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn
2014
Referat fra SVOO generalforsamling
Onsdag den 26. marts 2014
Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte.
Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Klaus Roos blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Frank Gamsbøl blev valgt til referent.
Inga Hansen og Laila Herskind blev valgt som stemmetællere.
Ad. 2: Bestyrelsens beretning:
Formandens/bestyrelsens beretning blev godkendt. Se beretning side 2 og 3.
Ad. 3: Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
Kassereren gennemgik regnskabet som var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4: Budget for næste år fremlægges til godkendelse
Budgettet var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Per Sørensen gennemgik det reviderede budget som blev godkendt.
Ad. 5: Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet
Ad. 6: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslag om uændret kontingent for 2015 på kr. 120 blev godkendt.
Ad. 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Per Sørensen blev genvalgt.
Inger Hansen ønskede ikke genvalg.
Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes bestyrelsens forslag:
Henning Stage, Engvej 7, 4760 Vordingborg
Ad. 8 Valg af 2 suppleanter
Ole Junker, Algade 135B, 1.tv, 4760 Vordingborg blev nyvalgt
Laila Herskind blev genvalgt
Ad. 9 Valg af revisor og revisorsuppleant
Gunnar Kleinitz Olsen blev genvalgt
Vibeke Jensen, Sikavænget 14, 4760 Vordingborg blev nyvalgt.
Ad.10 Eventuelt:
Intet.
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og formanden fik ordet for afsluttende
bemærkninger. Generalforsamlingen sluttede kl. 19:30.
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Bestyrelsens beretning i SVOO for 2013:
Ved sidste generalforsamling kom 2 nye medlemmer i bestyrelsen, nemlig Inge Winberg og Frank
Gamsbøl. Og selv om det er dejligt, at vi kender hinanden i bestyrelsen, er det også rart med lidt
udskiftning engang i mellem, for så kommer der nye tanker og ideer og Inge og Frank kom meget
hurtigt ind i rytmen og vi har haft et fortrinligt samarbejde i det forløbne år.
Vi har løbende forsøgt at forbedre vort program og vore møder, således, at de tilgodeser medlemmernes ønsker og behov. I den forbindelse har vi lavet en undersøgelse for at finde ud af,
hvad medlemmerne ønskede – og resultatet heraf har vi forsøgt at bruge ved planlægningen af
programmet for den nye sæson, som vil blive præsenteret på et senere møde.
I 2013 har vi haft 13 medlemsmøder, heraf 9 med foredragsholdere og 4 af dem var vore egne
folk.
Tak til dem.
Det er dejligt at vi har ”kloge” folk i blandt os, som vil stille deres viden til rådighed.
Vi har også i år haft et arkivbesøg til Københavns Stadsarkiv, hvor deltagerne fik fortalt om Københavns Brand i 1795 og om arkivet, som råder over 40 km hyldeplads.
Vi har i årets løb holdt 3 bestyrelsesmøder, og herudover har vi holdt en del minibestyrelsesmøder efter medlemsmøderne. Vi har også kommunikeret via telefon og pr. mail.
Der har også været nogle ”træf” her på Brænderigården for at løse problemerne med at komme
på nettet her, og med at lære højttaleranlægget at kende, men det skulle nu være i orden.
Vi har fået oprettet en E-BOKS med NEM-ID, så vi kan modtage informationer fra det offentlige.
Det var et krav inden udgangen af 2013.
LOKALER:
Som det jo er bekendt startede vi efter sommerferien i nye lokaler her på BRÆNDERIGÅRDEN, og
det har vi ikke fortrudt. Her passer størrelsen bedre til vort behov, her er hyggeligt og rart, og
her er varmt, hvilket ikke er uvæsentligt. Jeg føler, at vi har det godt her.
Det krævede nogle tilpasninger, idet her jo ikke er det samme udstyr, som på Iselinge skolen. Så
vi har måttet købe nyt filmlærred og mikrofoner til forstærker anlægget. Det virker godt og alle
kan se og høre. Filmlærredet købte vi på Lauritz for kr. 1.500, hvor et nyt koster kr. 3.300.
I den forbindelse talte vi med Vordingborg kommune om tilskud hertil. Men de gav ikke tilskud til
nyanskaffelser. Til gengæld havde de en aktivitetspulje, som man kunne søge om midler fra.
Da vi jo har en masse aktiviteter i vor forening i form af foredrag m.v., ja så søgte vi om tilskud
hertil.
Vi bruger ca. kr. 7.000 om året til foredrag. Det beløb søgte vi om og det fik vi bevilget.
Vi vil også søge i år – og hvis vi får det, så er vor økonomi ikke så ringe end.
MEDLEMMER:
Vi var ved slutningen af året 80 medlemmer. Men dette er jo som bekendt ikke helt reelt, idet
mange af de gæster, som der kom til vore møder i efteråret, valgte at blive medlem resten af
året for kr. 60, frem for at betale kr. 50 for en gæstebillet.
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Vi var derfor spændte på hvor mange ”rigtige” medlemmer vi var i foreningen, og efter 1. marts i
år var der 60 medlemmer, der havde betalt kontingent. Det er 3 flere end sidste år.
Indtil i dag er der så yderligere 5, der har betalt. I år var vi ikke lige så spændte på, hvor mange
medlemmer vi var og hvor mange penge der kom i kassen, for efter tilskuddet fra kommunen, er
vor kassebeholdning faktisk god.
Det gør os i stand til at fastholde vort niveau med gode eksterne og interne foredragsholdere. Vi
har også eksperimenteret med de øvrige møder, for at finde en form som tilgodeser de fleste
medlemmer, blandt andet ved at lave emneborde, hvor dem der ønsker at arbejde med specielle
emner kan sætte sig og arbejde med tingene og få gode råd. ”Til salg” borde vil vi også forsøge
med.
NYHEDSBREVE OG PRESSEMEDDELELSER:
Vi sender et nyhedsbrev om måneden ud til alle medlemmer og til tidligere medlemmer for at
orientere om vore aktiviteter. Vi har flere eksempler på tidligere medlemmer, der er meldt ind
igen – måske på grund af nyhedsbrevene.
Vi sender også PRESSEMEDDELELSER til pressen, når vi skal have et særligt arrangement og her
bliver vi vel modtaget og som regel ”kommer vi i avisen”.
Tak til Preben for hans store indsats på dette område.
Vi vil som tidligere forsøge at få flere nye medlemmer. Det vil vi gøre ved at øge kendskabet til
slægtsforskning og ved at være synlige i lokalsamfundet. Det sker, som nævnt ved at få vore
aktiviteter omtalt i medierne og ved, at vi lægger et antal programmer ud på de lokale biblioteker
og lokalarkiver. Vi håber også, at I kære medlemmer vil være gode ambassadører for vor forening overfor jeres venner og bekendte.
HJEMMESIDEN:
Vores hjemmeside har efterhånden udviklet sig til noget rigtig godt, med information om vore
aktiviteter, referater, links til gode sider og meget andet, blandt andet Jordmoderbogen, som for
nylig blev efterspurgt af en slægtsforsker fra Sønderjylland.
Tak til Søren for hans store indsats på dette område.
Til sidst vil jeg sige tak til alle jer medlemmer for jeres opbakning til vores forening. Det er en
fornøjelse at være med i en forening, hvor opbakningen er så stor.
Jeg vil også sige tak til bestyrelseskollegerne for et godt samarbejde, et stort engagement og en
stor arbejdsindsats.
En speciel tak skal lyde til Inger, som jo har valgt, at træde ud af bestyrelsen. Du har gjort et
meget stort arbejde med at finde foredragsholdere, og når de så kom til Vordingborg med at være taxa for dem til og fra stationen. Men også med at hjælpe medlemmerne både nye og gamle.
Her har du og Povl ydet en meget stor indsats. Mange tak for det.
Ja, det var ordene i år.
Per Sørensen
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