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Referat fra Generalforsamling i SVOO 

Tirsdag den 21.marts 2017 

  

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  

Frank Gamsbøl blev valgt til dirigent, og fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

Birgit Jakobsen som referent, der blev ikke valgt stemmetællere.  

  

  

2. Bestyrelsens beretning for 2016 

Ved sidste generalforsamling fik vi to nye medlemmer i bestyrelsen, da Lykke Christensen og 

Birgit Jakobsen blev valgt. Bestyrelsen konstituerede sig, således at Lykke Christensen er 

formand, Laila Herskind er kasserer, Birgit Jakobsen er sekretær, Henning Stage er Webmaster 

og lydmand, og Ole Junker er vores kasserer-vikar og omdeler af vores program til forskellige 

biblioteker m.m. 

 

Vi har forsøgt at lave et program, som både tilgodeser de nye og de mere øvede medlemmers 

ønsker og behov, men det kan være svært at lave et program, som interesserer alle medlemmer 

og vi hører meget gerne, hvis nogen har nogle gode ideer til emner, vi kan tage op. 

 

I 2016 har vi haft 8 medlemsmøder, heraf 4 med eksterne foredragsholdere. Herudover har vi 

forsøgt at arrangere nogle aftener, hvor medlemmerne kunne arbejde sammen i grupper, men 

det har der tilsyneladende ikke været den store interesse for. 

 

Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, og herudover har vi holdt en del ”stik hovederne 

sammen” møder før og efter medlemsmøderne. Vi har også kommunikeret via telefon og pr. mail. 

 

I januar måned havde bestyrelsen besøg af Poul Wachmann fra DIS Danmark. Han orienterede os 

om muligheden for, at vores forening kunne blive en lokalforening under DIS Danmark. Det 

havde sine fordele, men da han ikke kunne garantere, hvilke betingelser, der ville være, hvis DIS 

og SSF bliver slået sammen næste år, valgte vi i bestyrelsen at se tiden an til den tid. Poul 

Wachmann kom så med tilbuddet om, at vi kunne få personligt medlemskab af DIS Danmark for 

halv pris, hvis vi meldte os ind inden 1. marts. 
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Vordingborg Kommune 

Vi driver foreningen i samarbejde med Vordingborg kommune. I 2016 søgte vi kommunen om 

økonomisk tilskud på 10.000 kr. og fik 7000 kr. 

Vi har ikke søgt andre fonde, da vi egentlig foreløbig har en rimelig økonomi. Vi har relativt nyt 

udstyr og vi mangler ikke noget. 

 

Vi får en del invitationer fra Vordingborg Kommune til møder om forbedring af betingelserne for 

de unge i diverse foreninger. Lykke har deltaget i et enkelt stormøde for alle foreninger, men det 

var ikke noget, der var interessant for vores forening. 

 

LOKALER: 

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: 

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn 

Vi var ved slutningen af året 45 medlemmer. Men dette er jo som bekendt ikke helt reelt, idet 

mange af de gæster, der kom til vore møder i efteråret, valgte at blive medlem resten af 

året for 75 kr. frem for at betale 50 kr. for en gæstebillet. 

 

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 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 vil brede budskabet 

om vores forening til 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. Vi er altid interesserede i at høre om gode idéer til, 
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hvordan vi kan få flere medlemmer. 

 

NYHEDSBREVE OG PRESSEMEDDELELSER: 

Lykke sender mail ud til medlemmerne en uges tid før møderne som en reminder, og desuden 

hvis 

der er behov for det, som ved indkaldelse til generalforsamling, ændring af møder eller andre 

specielle begivenheder. Hvis der er nogen, som ikke får mails, må I gerne give besked til Lykke 

om det og oplyse jeres mail adresser. Kan I ikke modtage mail, kan der evt. sendes SMS i stedet 

for. 

Disse informationer kan også findes på vor hjemmeside svoo.dk. 

 

Vi sender PRESSEMEDDELELSER til pressen, og her bliver vi vel modtaget og som regel ”kommer 

vi i avisen”. Ved sæsonstarten i efteråret købte vi en annonce i ”Sydsjællands Tidende”. Det 

kostede lidt, men til gengæld har de indtil nu, omtalt alle vores møder. 

Til sidst vil jeg sige tak til alle jer medlemmer for jeres opbakning om vores forening. 

Jeg vil også sige tak til bestyrelseskollegerne for jeres indsats i det forgangne år. 

 

Lykke Christensen. 

 

  

3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.  

Da Laila Herskind ikke var tilstede, blev det reviderede regnskab for 2016 fremlagt af 

bestyrelsesmedlem Ole Junker. Efter opklarende spørgsmål vedr. kassebeholdning blev 

regnskabet godkendt. Revisor Gunnar Olsen samt formand Lykke Christensen havde i forvejen 

gennemgået og  underskrevet regnskabet. 

         

4. Budget for næste år fremlægges til godkendelse.  

Budgettet for 2017 blev fremlagt af Lykke og efterfølgende godkendt. 

  

  

 5. Indkomne forslag.  

Der var ingen indkomne forslag, men en ide til foredragsholder - se under pkt. 10.   
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 6. Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150,- kr årligt. Det blev vedtaget. 

  

  

 7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Laila Herskind som var villig til at fortsætte blev genvalgt. Ole Junker ønskede at stoppe og i 

stedet blev Mogens Hansen, Kastanievej 18 Stensved valgt - velkommen til Mogens. 

  

  

 8. Valg af 2 suppleanter.  

Kate Nielsen, Manøvej 88, 2. tv., Næstved blev valgt og det undersøges om Villy J. Olsen, 

Færgegårdsvej 25, Vordingborg fortsat vil være suppleant. 

  

  

 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Gunnar Kleinitz Olsen, Skovhusevej 11, Stensved fortsætter som revisor og Ole Junker, Algade 

Vordingborg blev valgt til revisorsuppleant. 

  

  

10.Eventuelt:  

Inger foreslog Per Andersen som foredragsholder, som meddelt i mail sendt til Lykke. 

Frank opfordrede til, at klubbens egne medlemmer kommer på banen med at dele ud af deres 

store viden og erfaring. Frank tilbød at fortælle om mediestream ( artikler fra ældre aviser der nu 

er scannet ind).   

Kate oplyste, at man på det Kongelige Bibliotek - både i København og Århus - har mulighed for 

at søge i artikler/aviser fra 1917 og fremefter. Man kan overføre dem til eget USB stik og på den 

måde få oplysningerne med hjem, men det kræver personligt fremmøde.  

Til sidst var der en kraftig opfordring fra Poul om, at vi bliver meget bedre til at huske at bruge 

højtaleranlægget i enhver situation. Det er vigtigt, at vi husker det hver eneste gang, der bliver 

talt, at der kan sidde nogen, der hører dårligt og som Poul også pointerede, er vi jo en del ældre, 

der er medlemmer af netop denne forening. (Referentens opfordring til alle - Sig endelig til igen 

og igen til det bliver en vane, at vi husker det). 
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Efter generalforsamlingen gik vi videre med et spændende foredrag af Carsten Egø Nielsen om 

“Sprogø-pigerne” 
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