Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn
2016
Referat fra SVOO generalforsamling
Tirsdag den 15. marts 2016
Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. Vi var 12 fremmødte incl. Bestyrelsen.
Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Frank Gamsbøl blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Lykke Christensen blev valgt til referent.
Der blev ikke valgt nogle stemmetællere.
Ad. 2: Bestyrelsens beretning:
Formandens/bestyrelsens beretning blev godkendt.

Bestyrelsens beretning i SVOO for 2015:
Ved sidste generalforsamling fik vi to nye medlemmer i bestyrelsen, idet Ole Junker, som jo var
indtrådt i bestyrelsen som suppleant blev valgt, ligesom også Laila Herskind blev valgt til bestyrelsen. Der skete så nogle rokeringer, således at Laila nu er vores kasserer.
Vi har løbende forsøgt at forbedre vort program og vore møder, således at de tilgodeser medlemmernes ønsker og behov. I 2011 lavede vi en medlemsundersøgelse, hvor vi spurgte medlemmerne, hvad de kunne tænke sig, at få behandlet på vore medlemsmøder. Vi har så i den
forgangne tid tilstræbt, at tilgodese medlemmernes ønsker. Men vore medlemmer har jo forskellige ønsker og nogle er længere fremme end andre, så det kan være svært at lave et program,
som interesserer alle medlemmer. Vi havde efterhånden været emnerne igennem, som var ønsket fra medlemsundersøgelsen fra 2011. Derfor har vi her i februar lavet en ny medlemsundersøgelse for at få en frisk tilkendegivelse, som bestyrelsen kan navigere efter.
I 2015 har vi haft 10 medlemsmøder, heraf 7 med eksterne foredragsholdere, samt nogle eftermøder, hvor vi har arbejdet med de emner, som der er foredraget om.
Vi har i årets løb holdt 4 bestyrelsesmøder, og herudover har vi holdt en del minibestyrelsesmøder efter medlemsmøderne. Vi har også kommunikeret via telefon og pr. mail.
Vor E-BOKS har ikke været særlig meget benyttet i det forgangne år. Det er ikke meget information vi modtager fra det offentlige.
Vordingborg Kommune
Vi har også i år søgt kommunen om stilskud. Vi søgte om kr. 10.000,-, men fik kun kr. 5.000.
Der er åbenbart et princip de har.
Vi har ikke søgt andre fonde, da vi egentlig har en god økonomi. Vi har relativt nyt udstyr og vi
mangler ikke noget.
Vi får vi en del invitationer fra Vordingborg Kommune til møder om forbedring af betingelserne for
de unge i diverse foreninger, ligesom vi har været indbudt til møder om Panteren. Det føler jeg
ikke lige rammer vores målgruppe, så det har vi ikke deltaget i.
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Vi er i bestyrelsen godt tilfreds med vore nuværende lokaler her på Brænderigården – de er hyggelige og alle kan være her. Det er dejligt med vor fastmonterede projektor, og vort forstærkeranlæg virker som regel også.
MEDLEMMER:
Vi var ved slutningen af året 45 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, fremfor at betale kr. 50 for en gæstebillet.
Vi var derfor som sædvanlig spændte på hvor mange ”rigtige” medlemmer vi var i foreningen, og
efter 1. marts i år var der 32 medlemmer, der havde betalt kontingent. Det er noget mindre end
sidste år og mindre end vi havde regnet med.
Vi håber dog på, at der stadig er nogle der har glemt at betale og at medlemstallet vil stige i den
nærmeste fremtid.
Vi vil som tidligere forsøge at få flere nye medlemmer, blandt andet ved at starte sæsonens medlemsmøder med ”Åbent hus”, hvor alle interesserede er velkomne til at komme og få information
om vor forening.
Vi vil markedsføre vor forening og øge kendskabet til slægtsforskning 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.
Det er vigtigt for os at have et medlemstal på over 50, for at vi kan fastholde vort niveau med
gode eksterne og interne foredragsholdere.
NYHEDSBREVE OG PRESSEMEDDELELSER:
Vi sender nyhedsbreve ud til medlemmerne, når vi føler der er behov for særlig information, som
ved indkaldelse til generalforsamling, ændring af møder eller andre specielle begivenheder.
Disse informationer kan også findes på vor hjemmeside.
Vi sender PRESSEMEDDELELSER til pressen, når vi skal have et særligt arrangement, som vi gerne vil have omtalt og her bliver vi vel modtaget og som regel ”kommer vi i avisen”.
Som I kan se på dagsordenen, så modtager jeg ikke genvalg denne gang. Jeg har været med i
bestyrelsen i 6 år, heraf 5 som formand og jeg synes det er vigtigt at andre får lov til at præge
foreningen og komme med nye impulser. Det har været nogle spændende og lærerige år, men
også med en del udfordringer.
Til sidst vil jeg sige tak til alle jer medlemmer for jeres opbakning om vor forening.
Jeg vil også sige tak til bestyrelseskollegerne for jeres indsats i det forgangne år.
Ja, det var ordene i år. Per Sørensen
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Ad. 3: Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
Kasserer Laila Herskind gennemgik regnskabet som forud var udsendt med indkaldelsen til
generalforsamlingen. Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4: Budget for næste år fremlægges til godkendelse
Budgettet som var baseret på 45 medlemmer blev godkendt. Kassebeholdning ca. 13000kr.
Ad. 5: Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet
Ad. 6: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslag om forsat kontingent på 150kr for 2016/2017

blev godkendt.

Ad. 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Per Sørensen var på valg og ønskede ikke genvalg.
Henning Stage var på valg og blev genvalgt.
Inger Winberg har ønsket at træde ud af bestyrelsen af personlige årsager
Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes:
Lykke Christensen, Keidamsvej 9, 4760 Vordingborg
Birgit Jakobsen,Keidamsvej 16, 4760 Vordingborg
Ad. 8 Valg af 2 suppleanter
Villy Olsen, Færgegårdsvej 25, 4760 Vordingborg blev genvalgt
Ad. 9 Valg af revisor og revisorsuppleant
Gunnar Kleinitz Olsen blev genvalgt som revisor
Inger Sørensen, Ærtevænget 12, 4760 Vordingborg var ikke til stede, men bestyrelsen ønsker at
hun fortsætter som revisor suppleant.
Ad.10 Eventuelt:
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og formanden fik ordet for afsluttende
bemærkninger. Generalforsamlingen sluttede kl. 19:50.
Dirigent

Referent , lykke
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