Referat fra SSF's Årsmøde d. 29.4 2017 i Historiens Hus, Odense
1. Valg af dirigent
Dirigent blev Erik Møller - Viborg
Årsmødet er lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.
2. Valg af referenter og to stemmetællere - SSF's sekretær Karen Bendix Larsen og diktafon blev valgt til referent og
stemmetællere blev Camilla Knutsdotter Hallingby fra Amager og Peter Olesen fra Vesthimmerland.
3. Bestyrelsens beretning
Formandens kommentarerer til den skriftlige beretning:
2016 har været et godt år for SSF. Medlemsudviklingen er bekymrende, men vi håber, at den forhåbentlig nye
sammenslutning vil ændre det. Den nye fusion kan måske blive lidt dyrere for nogen medlemmer, men fusionen skulle
gerne givet øget aktivitet og give medlemmerne mere, end de får nu. Der vil udkomme fire blade om året – og den nye
organisation kan fx lave undervisningsmateriale og evt. afholde regionale kurser. Sammenlægningen har fyldt meget i
det forgange år. Vi har haft gode forhandlinger og Samfundet har givet udtryk for, at de måske også gerne vil være med
efterfølgende.
SW2016 var en rigtig god weekend, og vi glæder os til den, vi skal have i år. Alle foredragsholdere er på plads nu.
Tilmelding sendes til sekretæren.
Hjemmesideudvalget har meddelt, at de efter en lang tids indsats har valgt at stoppe senest ved udgangen af 2017. Vi
har fået Henry Ammitzbøll som ny hjemmesidemaster. En stor tak til den afgående webmaster og til
hjemmesideudvalget.
Vi har også fået lavet en ny folder, som I gerne må tage med hjem til jeres medlemmer
Med hensyn til forlaget ses det, at mange vælger at læse det, de skal bruge på nettet. Alligevel er det lykkes os at skabe
en stor omsætning, som i høj grad skyldes Anton, som hermed takkes for sin store indsats med at rejse land og rige
rundt og sælge vores materialer.
Tak til alle de fremmødte og ikke mindst de mange gode snakke og mails i løbet af året. Det er godt når folk har lyst til
at kommentere på det, som berører os alle sammen.
Kommentarer og spørgsmål fra salen:
Jytte Skaaning, Odense: hvilke foreninger har meldt sig ud i 2016?
Det har Herning, Rødovre, Nakskov, Korsør. Hernings begrundelse var, det gik for langsomt med fusionen.
Fornemmelsen er, at de melder sig ind igen i den nye forening.
For de andre er begrundelsen hovedsagelig økonomi og faldende medlemstal. Ingen har nævnt noget om fusionen i
den forbindelse.
Det er et problem, at foreningerne melder sig ud, da kontingentet så vil blive ved med at stige for dem, der er tilbage.
Foreningerne kommer til at være med til at bestemme, hvordan strukturen kommer til at se ud i den nye forening.
Anton Dorph Petersen, Vejle. Slægten har ikke mere de oplysninger om programmer fra andre foreninger. Det er
vigtigt, at det er med.
Kirsten Sanders (formand): Det er nogen der skal diskuteres på møderne omkring den nye forening - hvordan får vi
opfyldt foreningernes behov og ønsker etc.
Grete Modin Grundtvig (kasserer): Grunden er primært, at vi gerne vil have flere artikler i bladet. Det er ikke de
menige medlemmer, men bestyrelserne, der har brug for programmerne. De kommer til at ligge på hjemmesiden, og
bladene bliver ved med at være aktuelle. Programmerne bliver også sendt ud til bestyrelserne.
Jytte Skaaning, Odense: Bliver programmerne slettet? Nej.
Der er en liste over alle foredragsholdere på hjemmesiden.
Kjeld Simonsen, Djursland: nogle bestyrelser har ikke modtaget programmer. Nogen har.
Kirsten sender dem ud til alle en gang til. Det er vigtigt, at lokalbestyrelserne får opdateret mailoplysningerne, da mails
ellers kan gå til tabt, hvis vi ikke har de rigtige e-mailadresser. (Senere blev det opklaret, at den er sendt ud den
14.december kl. 16:48)
Beretningen blev godkendt.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse
Kassereren gennemgik det udsendte regnskab:
Første side handler om SSF - Regnskabet er i år delt op, så man kan se, hvad er er Forlaget, og hvad der er SSF.

Resultatopgørelsen viser, at vi har haft et overskud på 14.168 kr., hvor der i 2015 var et underskud på 44.880
Slægtshistorisk Weekend har givet et overskud omkring 10.000, som vi har delt med DIS Danmark, da de også har taget
halvdelen af underskuddet de år, hvor der har været underskud.
Forlaget har haft et underskud på 2.000. Vi har solgt bøger for omkring 50.000. Antons lager indeholder bøger for ca
16.000.
Aktiver:
SSF's aktiver er opgjort til 169.760 kr.
Passiver:
Formue - Mellerupfonden, øremærkede midler til Slægten til illustrationer i bladet
Sammenlagt har SSF og Forlaget en egenkapital på 142.636,09 kr.
Kommentarer fra salen
John Rasmussen, Koldinghus: Vi har fået rigtig godt styr på økonomien - men hvad med varelagerregulering - hvordan
kan det være indtægt?
Grete Modin Grundtvig: Vi har aldrig talt varelageret op før, men det ændrer ikke noget ved resultatet. Fremover vil
det være en mindre regulering.
Ved næste regnskab vil det blive sat ned under udgifter, som regulering
Karl Møller Bargisen, Horne Herreder - udgifter til bestyrelsesarbejde er raslet ned - stor ros til bestyrelsen for det.
Grete Modin Grundtvig: Vi mailer meget med hinanden og forsøger at holder udgifterne nede med hensyn til transport
og mad
Bjarne Larsen, Hedeboegnen. Spørgsmål til Budgettet - bliver taget under næste punkt
Regnskabet blev godkendt.

5. Fremlæggelse af planer/budget for indeværende samt det kommende år, herunder redegørelse for fusionen
mellem SSF og DIS Danmark
Budget:
Budgettet er lavet ud fra, at vi har mindre medlemmer næste år – Til gengæld ligger der et forslag om
kontingentforhøjelse, som blev varslet sidste år
Ivan Kristoffersen Ølgod - Bladet er budgetteret med en stor udgift 45.000.
Grete Modin Grundtvig: Der kommer nu fire blade i stedet for to, som vil blive sendt direkte ud til alle medlemmerne
Planer:
Kirsten Sanders gennemgik planerne for det indeværende år.
Slægtshistorisk Weekend 2017 – Temaet er Kvinder i Slægtshistorien. Tilmelding til Sekretæren eller på DIS Danmarks
Hjemmeside.
Sammenlægningen med DIS - I første omgang er der lavet en aftale om et fælles blad, og så kommer der hele
fusionsarbejdet.
Bestyrelserne for DIS og SSF er enige om, at det er noget, de meget gerne vil arbejde videre med
På DIS generalforsamling blev det besluttet med 100 stemmer for og 50 imod, at de skulle arbejde videre mod en
fusion.
Der skal holdes et møde med repræsentanter fra alle lokalforeningerne og nogen af DIS Danmarks direkte medlemmer,
hvor man skal arbejde med at finde ud af hvilken struktur, der skal være i en sådan fælles forening. Man regner med at
komme frem til én, to eller tre modeller, som bliver fremlagt på næste årsmøder/generalforsamlinger.
Visionerne er at finde den bedste måde at arbejde med slægtsforskning og for slægtsforskerne i Danmark. Hvad kan vi
gøre for at gøre den nemt og effektivt at være slægtsforsker? Hvordan får vi den bedste indflydelse på f.eks.
Rigsarkivet? Det bliver sværere at komme udenom én stor forening.
Det der er blevet sendt ud, er første udkast, og det har været vigtigt at finde ud af, om kan vi blive enige om noget. Der
kan være mange andre gode ideer, og derfor vil vi gerne have involveret foreningerne. Alle foreninger bliver inviteret til
et møde, hvor vi starter på strukturtanken.
Kurt Pajbjerg, Viborg: Et vigtigt punkt - kontingentstigning er ikke godt for vores medlemmer. 1/3 betaler ikke
kontingent til DIS og får derfor forhøjet kontingentet. Det bliver svært at få solgt til medlemmerne. Kan man lave en
overgangsordning, så dem der bliver meldt ind i fusionen efter, går på den nye ordning.
SSF's formue - hvis en forening ikke vil med over til en ny ordning - bør formuen så ikke deles ud til dem der ikke vil

med. Det er jo en slags ophævelse af SSF.
En fusion kommer til at ligne topstyring i modsætning til den græsrodsbevægelse det er nu.
John Rasmussen, Koldinghus - Foreningen vil melde sig ud, hvis kontingentet bliver som det er beskrevet i det
udsendte. Krav om at man ikke udelukkende kan være medlem af en lokalforening, bliver svær at komme igennem
med. Ønsker at man kan det.
Hans Mølgaard, Vestegnen - For fusion, kan kun være en fordel. Mange knaster der skal slibes af - ser frem til
samarbejde vedr. fusion. Problematisk at der er personsammenfald i bestyrelserne - men er forankret ude i hele
organisationen. Problem med at der også er mange der ikke er medlem af DIS Danmark. Ønsker også en
overgangsordning, for ikke at tvinge de nuværende medlemmer til at være medlem at Centralforeningen.
Kjeld Simonsen, Djursland - Betænkelige ved stor kontingentforhøjelse. Glæder sig til at samarbejde. Selvstændighed
er vigtigt for lokalforeninger.
Per Maack Andersen, Hjørring - Positiv for en fusion. DIS arbejder meget centralistisk, hvor SSF er mere decentralt.
Sammenhængen mellem medlemskab af lokalforeningen og centralforeningen er vigtig.
En fordobling af kontingent er et problem. Model B er aktuel for Hjørring.
Den lokale forankring er vigtig - giver frihed til bl.a. selv at fastsætte kontingent. Vi skal videre og det kan lykkes
Anna Margrethe Krogh-Thomsen, København - Vi har valgt at melde os ud, for vi føler, at vi som en af de største vil
blive sat under administration. Vi betaler for meget til en forening - vi kan klare os selv budgetmæssigt. Vi vil selv
kunne planlægge vores foredrag.
Hans Jørgen Rasmussen, Amager - God ide, men skal starte lidt blidt ud mht. kontingent størrelse. Medlemmerne skal
have at vide, hvad de får ud af en sådan fusion - administrationen bliver forhåbentlig mere effektiv - redaktion og
distribution af bladet, de lokale bestyrelser kan blive aflastet og forøget kvalitet og kvantitet i forbindelse med de
midler, som kan komme tilbage. Der skal arbejdes meget med den lokale selvbestemmelse. Kommunale tilskud bør
ikke modregnes i det man får fra Centralforeningen.
Man kan arbejde henimod, at der ikke er fuld refusion for udgifter til lokale foredragsholdere, men en procentfordeling
og at man laver en struktur, så man kan skrue lidt på, så man kan holde kontingentet til Centralforeningen lidt nede og
så få finansieret resten ved lokale kontingenter eller tilskud
Anton Dorph Pedersen, Vejle - problemer med kontingentstørrelse. Ikke så stor modstand med at det kommer til at
koste 350 kr. Problem at nedlægge de lokale foreninger. Tilhørsforholdet er meget vigtigt
Niels Nielsen, København. Det er nemmere at få lokaler med en lokal formand. Der er ikke mere noget der hedder
familiekontingent - man skal betale som enkeltmedlemmer.
Kirsten Sanders:
til Kurt Pajbjerg - Kontingentstigning - Det er kun et udkast der er kommet ud nu - der kan evt være tre forskellige
medlemskaber. Foreningerne kan evt selv vælge hvilket medlemskab de vil have. Der vil blive set på en
overgangsordning. Lad os vente og se på, hvad udvalget kommer frem til af nye strukturer.
Det er ikke tanken, at man skal afgive suverænitet. Man skal stadig få kommunale tilskud og de lokaler man nu har. Der
er ikke nogen forandring i det.
Til John Rasmussen: Der ses mange forskellige modeller - vi håber at alle bliver medlemmer af Danske Slægtsforskere,
men det kan også være det kommer på længere sigt
Personsammenfald - Det vigtigste er, at vi får de bedste forhold for slægtsforskerne. Det er fuldt ud muligt at arbejde i
to bestyrelser. Vi er jo ikke konkurrerende virksomheder, men derimod samarbejdende organisationer, der har samme
mål og ønsker.
Til Anna Margrethe Krogh-Thomsen - I bliver ikke sat under administration. Der vil ikke være forskel på, hvordan det
ser ud i dag, og hvordan det ser ud efter en fusion. I bestemmer nøjagtig det samme som I gør nu. Vi vil ikke blande os
fx i jeres foredrag. Håber I ombestemmer jer og kommer med i Danske Slægtsforskere.
Til Hans Jørgen Rasmussen - forhåbentlig øget kvalitet og kvantitet. Den lokale selvbestemmelse er vigtig.
Procentsatser vil blive tage med i det nye strukturudvalg.

Familiekontingent – Forslaget er, at man pr. definition har et familiekontingent. Alle familiemedlemmer kan komme
uden, at der skal betales ekstra, så længe man bor på samme adresse, men som sagt kommer det an på
strukturudvalget.
Grete Modin Grundtvig: Mht. formuen skal følge vi vedtægterne - hvis nogle foreninger ikke vil med over, må vi finde
ud af, hvad vi gør efter vedtægterne mht. tilbagebetaling. Det er vigtigt, at foreningerne bibeholder deres
selvstændighed - man skal have sit eget regnskab, CVR-nummer, bestyrelse.
Udsendelse af blad og opkrævning af kontingent kommer til at foregå centralt og derved lettes de lokale bestyrelsers
arbejde. Det kan være lettere at få folk med i de lokale bestyrelser. Det kan betyde flere medlemmer - mange
lokalforeninger har tilbagegang i medlemstal og en ny stor forening kan være behjælpelig med dette. Forhandlingerne
mellem DIS og SSF har været et godt samarbejde om, hvad er godt for den almindelige slægtsforsker. Den helt store
fordel for lokalforeningerne er centralisering af opkrævning af medlemskontingentet og udsendelse af bladet.
Vi skal arbejde hen imod, hvad der er godt for den enkelte slægtsforsker.
Det har været dejligt med alle de konstruktive bemærkninger, der er kommet frem.
Kurt Pajbjerg, Viborg: Vi skal ansøge om tilladelse til at foretage sig noget. Hvorfor er økonomien ikke tænkt ind
tidligere. Personsammenfald - hvor ligger hjertet henne?
Svar: Man skal intet ansøge om. Der er fuld selvbestemmelse. Mht. personsammenfaldet, så banker hjertet for
SLÆGTSFORSKNING og ikke for en bestemt forening.
Per Maack Andersen, Hjørring - DIS Danmark og lokalforeninger - hvordan fungerer det?
Peter Olsen, Vesthimmerland (og DIS Thy): DIS Danmark giver tilskud - der skal ikke spørges om lov. Lokalforeninger
planlægger selv. Man får tilskud til de foredrag man har holdt. Foreningerne har selvstændige kontingenter. I DIS
behøver man ikke at være medlem af DIS, men kan nøjes med at være med i lokalforeningerne. Bestyrelserne i
lokalforeningerne i DIS og SSF laver nøjagtig det samme. Lokalforeninger kan godt selv bestemme om de kræve at
medlemmer skal være medlem af DIS. DIS opkræver også for dem, der ikke er medlem af DIS og kun af
lokalforeningen. De får ikke bladet og visse ting er lukket på hjemmesiden.
Hvilken startdato arbejder man med?
Svar: Det er endnu ikke besluttet. Når vi har lavet en god struktur og har holdt en generalforsamling
Mange er medlemmer af flere foreninger
Birgit Larsen, Hedeboegnen. Kommuner stiller krav til vedtægter - hvornår kommer de?
Svar: Formentlig skal de lokale vedtægter ikke ændres. Det eneste krav bliver formentlig, at de lokale vedtægter ikke
må være i strid med centralforeningens vedtægter.
Niels Nielsen, København. Nærhedsforhold - lokalforeningerne må ikke ligge for nær på hinanden i DIS.
Svar: Det gælder kun for oprettelse af nye foreninger.
Det er ikke nødvendigvis DIS' regler der skal følges. Vi skal lave en helt ny forening med helt nye vedtægter
Yvonne Christiansen, Guldborgsund - Har vi sammenkørt medlemsregistrene fra SSF og DIS? Det må man ikke pga.
persondataloven. Ca 1/3 del har dobbeltmedlemskab i Guldborgsund.
Gæstekort - man kan købe et gæstekort i døren.
Modin Grundtvig: Vi kan ikke sammenkøre registrene mellem SSF og DIS Danmark, det må man ikke. Så vi ved ikke,
hvor mange dobbeltmedlemmer, der er. Men vi skønner, at der er et overlap på ca. 25%. De medlemslister, der skal
indsendes med henblik på udsendelse af medlemsbladet, skal sendes til Grete, og de kommer ikke videre – bortset fra
til det firma, der står for afsendelsen.
Man bør kunne deltage i alle arrangementer i hele DS. Nogen foreninger har manglende plads og derfor skal der være
mulighed for at lukke dørene for gæster
Koldinghus - havde over 1000 gæstebilletter sidste år. En billet koster 50 kr.
Gæstebilletter er en nødvendighed for lokalforeningerne
Kirsten Sanders: Der er forskel på gæstebilletter til ”fremmede” deltagere. Dette kan fortsat opkræves. Det man ønsker
er, at dem, der er medlem af organisationen, frit kan gå til foredrag i de forskellige lokalforeninger.
Hans Jørgen Nielsen Aalborg - fornemmer negative vibrationer. Bestyrelsen bør have fortsat bemyndigelse til videre
arbejde med fusionen
Grete Modin Grundtvig: - Det har ikke været negativt det der har været sagt, men kun konstruktivt
Ivan Jensen, Djursland - Hvad er planerne for udvalget?

Kirsten Sanders: - grunden til det udsendte papir er, at DIS og SSF har sat sig sammen for at finde fælles fodslag. Vi skal
i gang med arbejdet, og der skal findes et tidspunkt for det første møde med repræsentanter for lokalforeningerne. Det
bliver inden for overskuelig fremtid – inden sommerferien.
Hans Mølgaard, Vestegnen - Det er positivt, at papiret allerede er forældet. Bestyrelsen har lavet en masse siden
Grete Modin Grundtvig - der var flere der var klar over at vi var i gang med en fusion. Der var begyndt at gå rygter, som
ikke var sande, derfor var det vigtigt at sende noget ud til medlemmerne.
Henning Steen Høj, Koldinghus - Dyr pris at betale, at medlemmer melder sig ud
Jytte Skaaning, Odense - hvad er holdningen i DIS?
Kirsten Sanders: Det blev ikke diskuteret på samme måde som her - de har fået det samme stykke papir.
Per Maack Andersen - papiret har sat en debat i gang - vi er bekymringsparate men fortrøstningsfulde
Vi håber på en fremlæggelse til godkendelse til næste årsmøde
Kurt Pajbjerg, Viborg: Der burde ikke været sendt så detaljeret ud, da folk er blevet bekymrede

6. Godkendelse af, at bestyrelsen fortsætter arbejdet for en sammenlægning med DIS Danmark
Årsmødet giver Bestyrelsen bemyndigelse til at gå videre med fusionen sammen med lokalforeningerne.

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 10 kr pr.
medlem.
Jytte Skaaning, Odense - hvad får vi for de ekstra 10 kr?
Grete Modin Grundtvig: - Vi får to ekstra blade om året - fire numre om året uanset fusion eller ej. Det er aftalen med
DIS. Programmerne ligger på nettet. De enkelte lokalforeninger vil blive kort præsenteret i bladet med f.eks. navn,
formand og hjemmeside.
Peter Olsen, Vesthimmerland - hvor mange medlemmer er vi? ca 3000 medlemmer og 29 foreninger
Kontingentforhøjelsen vedtaget.

8. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemsforeninger - Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer som anført i
vedlagte
Kirsten Sanders: I vedtægterne står, at vi skal udgive et blad, der hedder Slægten. Pga. samarbejdet med DIS Danmark
kommer det ikke til at hedde Slægten mere. Derfor skal der i vedtægterne stå, at der skal udgive et blad som et
forbindelsesled mellem SSF og lokalforeningerne. SSF udpeger en redaktør der skal repræsentere SSF i
redaktionsudvalget.
Vedtægtsændring godkendt.
Paragraf 4 stykke 6 - man bør arbejde på, at alle afstemninger skal være skriftlige
Kirsten Sanders: - vi kigger på det til næste årsmøde
Bladet skal have nyt navn.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
Kirsten Sanders og Nic Johannsen er villige til genvalg. Er hermed valgt.
To suppleanter – Hanne Christensen og Randi Ottesen er begge villige til genvalg. Er hermed valgt

10. Valg for et år ad gangen af revisor samt revisorsuppleant
Henriette Høeg er genvalgt som revisor,
Revisorsuppleant - Hans Jørgen Rasmussen, Amager er foreslået og valgt.

11. Eventuelt
Jytte Skaaning, Odense - Reklame for Klerke-fonden. Man kan ansøge om, at få manuskripter trykt om slægtshistorie
og lokalhistorie. Ansøgningsfrist 1. marts og 1. september
Per Maack Andersen, Hjørring - Har lavet forskellige cafeer - Én mødes to gange, sidder bare og snakker uforpligtende
omkring 10-15 stykker. En anden cafe mødes en gang om måneden med foredrag. De er helt uforpligtende. Der
kommer omkring 40-50 stykker. Stor succes. Der er et stort behov. Man får fat i folk på forskellige niveauer. Giver flere
medlemmer. Det skal være gratis.
Kirsten Sanders - Bestyrelseslister og adresselister skal indsendes til bestyrelsen så hurtigt som muligt. Bladet
kommer snart og kan ikke sendes ud uden adresselisterne.
Adresselisterne kommer ikke længere end til Grete og dem der skal sende ud.
Kirsten Sanders:
Stor tak til Bjarne og hjemmesideudvalget. Der blev givet en flaske vin til hver.

12. Fastsættelse af tid og sted for næste årsmøde
Næste årsmøde bliver 21.4.2018 i Odense - Historiens Hus, Odense
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