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Velkomst ved formand Michael Dupont.
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Poul Steen, der blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne.
2) Valg af referent
Bestyrelsen foreslogRonny Andersen, der blev valgt.
3) Bestyrelsens beretning
Michael Dupont fremlagde bestyrelsens beretning:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie – eller Samfundet, som vi hedder i daglig tale
– er en forening i fremgang. Den 31. december 2014 talte vi 532 medlemmer. Ved sidste årsskifte
var tallet steget til 621 medlemmer, dvs. en stigning på rundt regnet 100 nye i løbet af 3 år. Vi er i
gang med mange nye tiltag og håber at se flere nye – og selvfølgelig også gamle – medlemmer i
løbet af 2018.
I løbet af 2017 har Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie udgivet 1 årbog, afholdt 8
foredrag og udsendt ca. 1 nyhedsbrev om måneden. Det bringer os lidt tættere på vores medlemmer, og det bringer vores medlemmer lidt tættere på os. Selv om vi er en gammel forening, og selv
om der er løbet meget sand gennem timeglasset siden vores start i 1879, er vi bestemt ikke så
gamle, at vi ikke forstår at følge med tiden.
Personalhistorisk Tidsskrift
Samfundets flagskib er Samfundets årbog, og intet Samfund uden Personalhistorisk Tidsskrift! Sidste år kunne vi fortælle, at Det kongelige Bibliotek i fællesskab med Samfundet har lagt alle årgange af Personalhistorisk Tidsskrift fra 1880 til 1964 på www.tidsskrift.dk. Bestyrelsen arbejder på, at
perioden 1965-2000 også skal på nettet, så de ældre numre når ud til alle.
Årbogen 2017 indeholder et væld af artikler og anmeldelser og er på 229 sider. Det overordnede
tema er ”Dansk-Vestindiske skæbner”, der behandles i fire større artikler. Artiklerne er meget forskelligartede, lige fra den vestindiske arbejderleder David Hamilton Jackson, til sundhed og socialforsorg og til slut en pudsig historie om en vestindisk kirkeklokke og dens skæbne.
Efter temaartiklerne følger tre genealogiske og personalhistoriske artikler. Den første omhandler
Griffenfelds våbenføring, hvor der sættes spørgsmålstegn ved hans adling. Dernæst kommer læseren med konstabel Christian Hansen på rejse til det nederlandske Ostindien. Og til sidst – i en artikel af mere teoretisk karakter – diskuteres forskellige grader af dokumentation for barnforældreforhold.
Personalhistorisk Tidsskrift har også en lang række anmeldelser, der holder læserne ajour med den
nyeste litteratur.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke Samfundets redaktion – herunder redaktør Ronja Vejdegren
og anmelderredaktør Tommy P. Christensen – for det store arbejde og de mange timer, de har lagt
i denne vanskelige og tidskrævende proces. Også en stor tak til vores mange skribenter.
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Fondsstøtte fra Statens Kunstfond
Det er dejligt at kunne fortsætte en gammel tradition og fortsat udgive Personalhistorisk Tidsskrift.
Men det er dyrt at udgive tidsskrifter! Og det havde ikke ladet sig gøre uden vore mange medlemmer eller den økonomiske støtte, vi har modtaget. På foreningens vegne skal jeg derfor takke Statens Kunstfond for deres økonomiske bidrag til Personalhistorisk Tidsskrift 2017.
Nye tiltag: Vejledningsvideoer
Som noget nyt har Samfundet i december lagt en lille julegave ud på hjemmesiden: 24 vejledningsvideoer, der behandler en lang række emner af relevans for slægtsforskere og personalhistorikere.
Her er bl.a. vejledninger om lægdsruller, udlændingesager, opslagsværker og fattigarkivalier. Hele
tiltaget sker med udgangspunkt i Samfundets love, hvor det fremgår, at Samfundets formål er "at
vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium. Formålet
søges opnået ved udgivelsen af Personalhistorisk Tidsskrift og andre publikationer samt ved foredrags- og oplysningsvirksomhed". Indtil videre har videoerne været vist 12.000 gange!
Som vores kasserer vil berette her om lidt, så går det strygende med Samfundets økonomi. Og det
betyder, at vi kan begynde at bruge penge på andet end de mest fundamentale ting, herunder udgivelsen af årbogen. Vi har derfor for nylig indkøbt nyt videoudstyr og er i gang med at fortsætte
rækken af vejledningsvideoer. Hvis I har forslag til emner, så send mig en mail.
Foredragsvirksomhed
Som mange af jer selvfølgelig ved, er vi også godt i gang med foredragsrækken, og den 22. maj
afslutter vi foredragssæsonen med et foredrag af Anders Mørup-Petersen og Jacob H. Gren, der
giver en ”Introduktion til brug af DNA i slægtsforskning”. I efteråret fortsætter vi med nye foredrag,
der annonceres på Samfundets hjemmeside www.genealogi.dk og på Rigsarkivets hjemmeside
www.sa.dk. Hvis man tilmelder sig de respektive nyhedsbreve, får man automatisk besked, når
foredragene slås op.
Foredragene har vist sig at være en stor succes, og fra flere sider har det været et ønske at få
spredt dem til resten af landet. Vi er derfor i gang med at indgå et samarbejde med Rigsarkivet om
at lave en foredragsrække i Rigsarkivet i Viborg. Desuden har vi planer om at optage og offentliggøre udvalgte foredrag – ligesom vejledningsvideoerne – så de kan nå ud til en større kreds. Selv
om vi har mange medlemmer, der er bosiddende i København og Storkøbenhavn, så har vi også
mange medlemmer rundt omkring i landet.
Historiske Dage og Gorm den Gamle
Historiske Dage blev afholdt 10. og 11. marts 2018 i Øksnehallen i København, og Samfundet deltog igen i år i den fælles slægtsforskerstand sammen med en lang række beslægtede foreninger og
firmaer: DIS-Danmark, SSF, Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn, Dansk Lokalhistorisk
Forening, Ellsbøll & Christensen Multimedia I/S og Genealogisk Forlag.
Lørdag den 12. maj 2018 samler Nationalmuseet igen så mange af Gorms efterkommere som muligt til Gorms store familietræf i Jelling. Her kan man også møde gode folk fra bestyrelsen.
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Samarbejde med DIS-Danmark
Samfundet og DIS-Danmark har i flere år samarbejdet omkring en fælles kontingentopkrævning,
hvor DIS-Danmark opkræver medlemmerne på vegne af Samfundet. Som noget nyt har vi fra i år
rykket opkrævningstidspunktet til 1. juni i stedet for 1. februar, så hvis nogen har undret sig over
den manglende opkrævning, så skyldes det, at den endnu ikke er sendt ud. Jeg skal takke DISDanmark for samarbejdet, samt vores kasserer Henriette Høeg for hendes flotte indsats.
Hvad fremtiden bringer
Både foredragsrækken og vejledningsvideoerne er en stor succes, som mange drager nytte af, og
vi fortsætter ufortrødent arbejdet i efteråret 2018.
Vi har også planer om at vække Samfundet som udgiverselskab til live igen. Det sker med Jørgen
Mikkelsens vejledning om indfødsretsarkivalier og udlændinge. Når bogen udkommer, sendes der
en nyhedsmail ud, og bogen vil kunne købes til foredragene og via hjemmesiden.
Også arbejdet med Personalhistorisk Tidsskrift 2018 er i proces, og i år bliver temaet ”Børneskæbner”, der i bund og grund favner mange spændende emner for slægtsforskere og personalhistorikere. Tænk bare på faderskabssager. Personalhistorisk Tidsskrift indeholder selvfølgelig meget mere
end årets skiftende temaer, og jeg håber, I vil tage godt imod det, når det udkommer. Om lidt vil
redaktøren fortælle lidt mere om den kommende årbog.
Som I sikkert har bemærket, så har Samfundet også fået ny hjemmeside. Efter redaktøren har været på, vil vores webmaster Poul Wachmann demonstrere den nye side.
Afslutning
Samfundet har fortsat mulighed for at benytte disse smukke omgivelser til vores foredrag og til aftenens generalforsamling. Jeg vil derfor slutte af med at takke Rigsarkivet for samarbejdet og deres
fortsatte goodwill, og desuden takke alle jer, der er mødt op her i dag. Tak skal I have.
Ros til Samfundets vejledningsvideoer fra en deltager i salen.
Redaktør Ronja Hougner Vejdegren fortalte om det kommende nummer af Personalhistorisk Tidsskrift. Arbejdstitlen er ”Børnestemmer” og temaet er valgt ud fra et ønske om at give stemmer til
dem, der ikke selv har kunnet komme til orde i historien. Der er kommet overvældende mange artikler ind til årbogen, og det har været et stort arbejde at vælge mellem de mange artikler. Årbogen
er som altid opdelt mellem temaartikler og mere generelle artikler og derudover anmeldelser. Temaartiklerne handler i år om blandt andet finnebørn, børn i arkivet - hvordan man finder børneskæbner i arkiverne og om drengen Ludvig fra Løitofte. Fodnoter er kommet med i årbogen igen.
Alle er altid velkomne til at kontakte redaktionen.
Næstformand Poul Wachmann fortalte om den nye hjemmeside og digitaliseringen af Personalhistorisk Tidsskrift. Der arbejdes kraftigt på at udvide antallet af digitaliserede udgaver af Personalhistorisk Tidsskrift på hjemmesiden. Langt de fleste digitaliserede numre af Personalhistorisk Tidsskrift ligger på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside. Der er indført et nyhedsbrev, vores arrangementer ligger i Rigsarkivets arrangementskalender, vi er på YouTube og Facebook.
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4) Regnskab og fastsættelse af kontingent
Kasserer Henriette Høeg gennemgik det reviderede regnskab. Se bilag.
Kontingent opkræves fortsat af DIS Danmark (Danske Slægtsforskere, nyt navn) og der opkræves
1. juni.
Samfundet modtog 25.000 kr. i fondsstøtte fra Statens Kunstfond til Personalhistorisk Tidsskrift.
Samfundet lægger regnskab til samarbejdet om Historiske Dage.
Der er et stigende medlemstal. Hovedparten er danske medlemmer.
Regnskabet for 2017 viser et overskud på ca. 46.000 kr.
Medlemmer opfordres til at indsende deres mailadresse.
Fastsættelse af kontingent for 2019:
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastholdes på 275 kr./310 kr. (Europa)/350 kr.(resten af verden) på baggrund af, at det til stadighed er svært at skaffe fondsmidler til udgivelse af Personalhistorisk Tidsskrift.
Regnskabet og kontingent blev godkendt af generalforsamlingen.
5) Valg af formand
Formanden vælges separat. Den nuværende formand Michael Dupont var villig til genvalg. Michael
Dupont blev genvalgt.
6) Valg af bestyrelse
Følgende bestyrelsemedlemmer afgår:
Ronja Hougner Vejdegren
Tommy P. Christensen
Henriette Høeg
Alle tre var villige til genvalg og blev genvalgt.
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
Lena Sørensen var villig til genvalg og blev genvalgt, mens Jette Selbach ikke genopstillede.
Nuværende revisorsuppleant Jørn Dietrich valgt som revisor.
Ny revisorsuppleant: Georg Brandt Christensen valgt.
8) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
9) Eventuelt
Jørgen Mikkelsen gjorde opmærksom på de bøger, der er til salg ved generalforsamlingen.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Ronny Andersen, 29.4.2018.
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BILAG

