
Kankbølleslægten 
 

Referat fra generalforsamlingen afholdt på  
Gl. Estrup Herregård og Det Grønne Museum 

lørdag den 10. september 2022. 
 

Formand Jens Erik Rasmussen bød velkommen til de fremmødte. 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
Tage Holst blev valgt som dirigent, og som stemmetællere blev Karin Vang Christensen og Gurli 
Holst valgt. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da 
dagsorden var udsendt den 14. juni 2022 pr. mail og med post Nord. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 

Formand Jens Erik Rasmussen fremlagde bestyrelsens beretning 2021/2022: 
 

Velkommen til vores ordinære generalforsamling. På grund af Corona epidemien var det 

med stor bekymring, der blev indkaldt til generalforsamling i 2020. Denne bekymring har vi 

heldigvis ikke haft i år, selv om Coronaen i forskellige varianter fortsat spøger i kulissen. 

 

Vi har som altid været spændte på, hvor mange fra slægten, der har haft lyst til at deltage i 

slægtsdagen. Ved tilmeldingsfristen udløb i år er 60 tilmeldte. Det er flere tilmeldte end ved 

slægtsdagene i såvel 2018 som 2020, og det glæder bestyrelsen rigtig meget.  
 

Medlemstallet (betalende medlemmer) har holdt sig stabilt de sidste år. I 2018 var der 160 

medlemmer som faldt til 133 medlemmer i 2020. Men i 2022 er der registreret 136 medlemmer – 

en beskeden tilgang på 3 medlemmer. 

 

Bestyrelsen har holdt 7 møder siden sidste generalforsamling og udsendt 2 Nyhedsbreve.  

 
For at holde sig orienteret om slægtsforskningen har bestyrelsen som sædvanligt holdt møde 

med foreningens webmaster Flemming Nielsen, som varetager dette arbejde. Siden sidste 

generalforsamling har Flemming Nielsen arbejdet med at flytte slægtstræet over på en anden 

platform. Det har været et stort arbejde at flytte alle medlemmerne. Dette arbejde er nu 

tilendebragt, og der kan igen tages hul på arbejdet med slægtsopdateringerne, som har været 

henlagt, som følge af arbejdet med at overføre til den nye platform. 
 
Nyhedsbreve og kontingentopkrævninger er sendt til alle betalende medlemmer – ved 
udsendelsen i juni måned 2022 var der 136 medlemmer, og der er sendt til 122 pr. mail og til 14 

med PostNord. Af og til får vi såvel mail som breve retur på grund af forkert adresse, så husk at 

meddele ændringer. Til jer, der stadig får sendt med posten – har i en e-mailadresse, så oplys 

den venligst til sekretæren. Det er både enklere, hurtigere og meget billigere at kommunikere pr. 

mail. 

 

Det går godt i bestyrelsen, men kan vi sige det samme om foreningen Kankbølleslægten. Det 

er et spørgsmål, som stadig bekymrer bestyrelsen meget.  
 

For år tilbage blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at undgå nedlæggelse af 

foreningen. Er vi på vej derhen igen? Ved generalforsamlingerne i 2018 og 2020 voldte det 

problemer at få valgt en fuldtallig bestyrelse på generalforsamlingen. Derfor er der som ved 

sidste generalforsamling fremsat forslag fra bestyrelsen om, at foreningen nedlægges, hvis der 

ikke kan vælges en fuldtallig bestyrelse her på generalforsamlingen. 



 

I dag er der tre bestyrelsesmedlemmer på valg – og ingen af de tre ønsker at fortsætte i 

bestyrelsen.  

 

De tre, vi skal sige farvel til, er formand Jens Erik Rasmussen, sekretær Gurli Holst og 

arrangements-ansvarlig Kirsten Matzen. Vi siger dem alle tak for indsatsen og tak for et 

godt samarbejde. Den samlede bestyrelse har ved fælles hjælp løst de udfordringer, der har 

været. 

 

Her til slut tak til jer, der ved jeres fremmøde viser interesse for foreningen 

 
Bestyrelsen beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

 
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse. 

Kassereren fremlagde de reviderede regnskaber for 2020 og 2021, som blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for de kommende 2 år. 
Kassereren fremlagde budget for 2022 og 2023, som blev godkendt uden bemærkninger. 
Kontingent er uændret kr. 125 pr. år. 
 

5. Indkomne forslag. 

Der er modtaget et forslag:  
Bestyrelsen fremsætter forslag om, at Slægtsforeningen Kankbølle nedlægges, da det ikke er muligt 
at få valgt en fuldtallig bestyrelse ved den ordinære generalforsamling den 10. september 2022. 
Forslaget udgået, da en fuldtallig bestyrelse blev valgt. 
 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Følgende blev valgt: Anni Dhejne, Tina Anette Jensen og Rasa Bestyte Christensen. 
 

a. Valg af 2 suppleanter 
Følgende blev valgt: Karin Vang Christensen og Gerth Vang Christensen. 
 

7. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant. 
Som revisor blev valgt Inge Bergman Rasmussen og som suppleant Kari Lis Juul Jensen. 
 

8. Eventuelt. 

Formand Jens Erik Rasmussen rettede en tak til dirigenten for veludført arbejde og takkede 
forsamlingen for fremmøde. 
 
Den:  
                           
             
 
 
                                                Jens Erik Rasmussen 
  
 
 
 
Jørn Ejvind Hansen     Kirsten Matzen 
 
 
 
 
Anni Vang Jensen     Gurli Holst  
  
 
 
 
Tage Holst – dirigent  


