Referat fra generalforsamlingen i SVOO
Tirsdag d. 20. marts 2018

Formand Lykke Christensen bød velkommen til ca. 20 fremmødte medlemmer, til generalforsamlingen i
Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn.
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Frank Gamsbøl blev valgt som dirigent og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Birgit Jakobsen var referent og der blev
ikke valgt stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning: Lykke Christensen aflagde beretning for 2017, som blev godkendt.
3. Revideret regnskab fremlægges: Laila fremlagde regnskabet som blev godkendt uden
bemærkninger.
4. Budgettet for næste år: blev ligeledes fremlagt af Laila og godkendt.
5. Forslag (skal fremsendes på mail til formanden, senest 14 dage før generalforsamlingen) – der var
ingen indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen havde foreslået en forhøjelse af medlemskontingentet fra
150 kr. årligt til 175 kr., da vi gerne fortsat vil have råd til at invitere spændende foredragsholdere.
Det blev vedtaget og træder i kraft fra 2019.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Torben Nørgård, Keidamsvej 13, Vordingborg blev valgt i stedet
for Birgit Jakobsen, som ikke modtog genvalg, pga fraflytning fra kommunen. Henning Stage og
Lykke Christensen modtog begge genvalg.
8. Valg af suppleant: Kate Nielsen modtog genvalg
9. Valg af revisor: Gunnar Kleinitz Olsen modtog ikke genvalg, i stedet blev Hanne H. Larsen, Elmevej
13, Vordingborg valgt.
10. Evt.: Lykke orienterede om, at bestyrelsen havde deltaget i et par møder vedr. sammenlægningen
af DIS-DK og SSF, og bad medlemmerne vurdere, om det var noget SVOO evt. skulle være medlem
af. Det tages op senere, når det er endeligt afklaret, om de to foreninger sammenlægges. Herefter
var der pause, hvor foreningen bød på vand, øl, vin samt lækre hjemmebagte kager.

Efter pausen kom tidligere medlem af foreningen Bent Straagaard og fortalte meget spændende om,
hvordan han havde arbejdet med at få udgivet en slægtsbog. Han pointerede vigtigheden af at have en
plan, allerede fra begyndelsen. Hvem skal bogen handle om, hvem er den beregnet for – er det kun
familien, der skal kunne læse den, eller er det til en bredere offentlighed. Udover alle data vedr. de enkelte
personer, havde han krydret fortællingerne med en masse ”faktabokse” som ikke slægtsforskere også
kunne have fornøjelse af at kende til. Efter at have hørt Bents foredrag får man helt lyst til at gå i gang med
at skrive sådan en historie.

