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Referat fra generalforsamlingen afholdt i Den gamle By 
lørdag den 8. september 2018. 

 
 

Formand Niels Anton Juuul Poulsen bød velkommen til de 22 fremmødte. 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
Tage Holst blev valgt som dirigent, og som stemmetællere blev Svend Åge Sørensen og 
Finn Matzen valgt.  
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da 
dagsorden var udsendt den 7. juni 2018 pr. mail og med post Nord. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
Sekretær Gurli Holst fremlagde bestyrelsens beretning 2017/2018: 
 
Velkommen til vores ordinære generalforsamling. Vi har i bestyrelsen som altid været 
spændte på, hvor mange fra slægten, der denne gang har haft lyst til at deltage i 
slægtsdagen. 
 
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 7 møder, og opgaverne som ansvarlig 
for foreningens hjemmeside og som webmaster har vi fået løst med hjælp af en person 
udenfor bestyrelsen. Ellers er de øvrige opgaver fordelt godt mellem bestyrelses-
medlemmerne. Der er et godt samarbejde, så det går rigtig godt i bestyrelsen. 
 
Nyhedsbrev og kontingentopkrævning er sendt til alle betalende medlemmer – ved 
udsendelsen i juni måned var der 160 medlemmer, og der er sendt til 109 pr. mail og til 51 
med PostNord. Af og til får vi såvel mail som breve retur på grund af forkert adresse, så 
husk at meddele ændringer til bestyrelsen. Til jer, der stadig får sendt med posten – har i 
en e-mailadresse, så oplys den venligst til sekretæren. Det er både enklere og meget 
billigere at kommunikere pr. mail. 
 
Som nævnt, så går det godt i bestyrelsen, men kan vi sige det samme om foreningen 
Kankbølleslægten. Det er et spørgsmål, som har optaget bestyrelsen meget. Hvorfor sidder 
vi i bestyrelsen, og hvorfor eksisterer foreningen stadig? Vi oplever ikke megen aktivitet fra 
foreningens medlemmer udover hver andet år på slægtsdagen – og i år er der ikke den 
store tilslutning. 
 
54 er i år tilmeldt til slægtsdagen – sidste gang var der over hundrede til besøget i Ree 
Park. Slægtsdagen er som tidligere år planlagt så tæt på Kankbølle som muligt, og da der 
er sket mange nye tiltag i Den Gamle by, siden vi sidst var der for 6 år siden, tænkte vi i 
bestyrelsen, at et besøg igen kunne være interessant. Det ser åbenbart ikke ud til at være 
tilfældet. Har folk måske selv været der i sommerens løb, er det på grund af Århus festuge, 
eller er det simpelthen manglende interesse for foreningen?  
 
For år tilbage blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at undgå 
nedlæggelse af foreningen. Er vi på vej derhen igen?  
 
Et andet spørgsmål, som har optaget bestyrelsen siden foråret, er den nye persondatalov, 
og hvordan den kan påvirke foreningens arbejde. Det er et emne, der skal arbejdes videre 
med i den nye bestyrelse. 
 
I dag er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg – 2 har indvilget i at fortsætte og 2 modtager ikke 
genvalg, men nye kræfter giver også inspiration.  
 



De 2, vi skal sige farvel til, er Dorthe Friis og Niels Anton Juul Poulsen – sidstnævnte 
foreningens formand gennem en årrække. Vi siger dem begge, og ikke mindst vores 
afgående formand, tak for indsatsen. 
 
Her til slut er der blot at sige tak for et godt samarbejde og tak til jer, der ved jeres 
fremmøde viser interesse for foreningen. 
 
Der var følgende spørgsmål/forslag til beretningen: 
Der blev spurgt om, hvem der løser opgaverne som ansvarlig for foreningens hjemmeside 
og webmaster. Det gør Flemming Nielsen. 
 
Det blev foreslået, at bestyrelsen sammen med Nyhedsbrevet udsender et spørgeskema til 
afklaring af medlemmernes interesse for foreningen og hvorfor der i år er så få tilmeldt 
slægtsdagen. 
 
Bestyrelsen beretning blev godkendt. 

 
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse. 

Kassereren fremlagde de reviderede regnskaber for 2016 og 2017 som blev godkendt 
uden bemærkninger. 
 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for de kommende 2 år. 
Kassereren fremlagde budget for 2018 og 2019 som blev godkendt uden bemærkninger. 
Kontingent er uændret kr. 125 pr. år. 
 

5. Indkomne forslag. 
Ingen forslag modtaget. 
 

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Føngende blev valgt: Kirsten Matzen, Gurli Holst og Lars Hinrup 
 
Det var ikke muligt at få valgt 4. og sidste bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen gav 
derfor bestyrelsen mandat til efterfølgende at finde en kandidat. Såfremt det ikke er muligt, 
da skal der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling. 
 

a. Valg af 2 suppleanter 
Afventer afklaring af valg af bestyrelsesmedlem. 
 

7. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant. 
Nuværende revisor Knud Fink og revisorsuppleant Jørgen Christensen blev genvalgt. 
 

8. Eventuelt. 
Fra forsamlingen var der ros til bestyrelsen for deres arbejde og tak for et godt 
arrangement. 
 
Afgående formand Niels Anton Juul Poulsen rettede en tak til bestyrelsen for et godt 
samarbejde. 
 
Den:  
                                        
                                      Niels Anton Juul Poulsen 
 
Lis Juul Jensen     Kirsten Matzen 
 
Karin Vang Christensen    Gurli Holst 
 
Tage Holst - dirigent 


