Kankbølleslægten
Referat fra generalforsamlingen afholdt på
Aros – Aarhus Art Museum
lørdag den 12. september 2020.
Formand Jens Erik Rasmussen bød velkommen til de fremmødte, og i år var der til stor overraskelse
besøg af to slægtmedlemmer fra Grønland og én fra Holland.
|
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Tage Holst blev valgt som dirigent, og som stemmetællere blev Else Elmer og Gert Vang
Christensen valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da
dagsorden var udsendt den 6. juli 2020 pr. mail og med post Nord.
2. Bestyrelsens beretning.
Formand Jens Erik Rasmussen fremlagde bestyrelsens beretning 2019/2020:
Velkommen til vores ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har som altid været spændte på, hvor
mange fra slægten, der denne gang har haft lyst til at deltage i slægtsdagen. Især efter dette
udfordrende forår med coronavirus - men 48 har tilmeldt sig og det glæder os rigtig meget.
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 10 møder og udsendt 2 Nyhedsbreve.
Opgaverne er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne og der er et godt samarbejde. Det går rigtig
godt i bestyrelsen.
Bestyrelsen beskæftiger sig ikke med slægtsforskningen. Denne opgave varetages af Flemming
Nielsen, som også er foreningens webmaster. For at holde kontakt og være informeret om hans
arbejde, deltager han ad hoc i bestyrelsens møder. Flemming Nielsen har deltaget i møder, hvor vi
bl.a. har drøftet EU’s nye Databeskyttelsesforordning som trådte i kraft den 25. maj 2018 og
opdatering af foreningens hjemmeside, som skal overføres til en ny platform.
Nyhedsbrev og kontingentopkrævning er sendt til alle betalende medlemmer – ved udsendelsen i juli
måned var der 133 medlemmer, og der er sendt til 117 pr. mail og til 16 med PostNord. 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 i ved var der problemer med at få valgt en fuldtallig bestyrelse ved sidste generalforsamling og
bestyrelsen blev opfordret til at udsende et spørgeskema, for at få indblik i slægtsmedlemmernes
interesse for foreningen. Som sagt som gjort. Der blev udsendt spørgeskemaer og vi modtog 26
skemaer retur. Disse er blevet gennemgået, og der var ros og opbakning til bestyrelsens arbejde.
Med undtagelse af én enkelt, som synes at foreningen skal nedlægges, er alle positive overfor
foreningen og er interesseret i at den består, men ingen er interesseret i at være medlem af
bestyrelsen.
Som nævnt, så går det godt i bestyrelsen, men kan vi sige det samme om foreningen
Kankbølleslægten – kan vi i dag få valgt en bestyrelse? Det er et spørgsmål, som har optaget
bestyrelsen meget og vi har derfor i håb om, at få valgt en fuldtallig bestyrelse, sendt forslag til
generalforsamlingen om, at bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer mod 7 medlemmer. Hvis det
ikke lykkes at få valgt en fuldtallig bestyrelsen i dag, er der fra bestyrelsen også indsendt forslag om,
at foreningen nedlægges.
I dag er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg – og ingen af disse ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
De 4, vi skal sige farvel til, er Inge Bergman Rasmussen, Karin Vang Christensen, Erling Hugger og
kasserer Kari Lis Juul Jensen. Vi siger dem alle, og ikke mindst vores afgående kasserer, 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.
Bestyrelsen beretning blev godkendt uden bemærkninger.

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
Kassereren fremlagde de reviderede regnskaber for 2018 og 2019, som blev godkendt uden
bemærkninger.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for de kommende 2 år.
Kassereren fremlagde budget for 2020 og 2021, som blev godkendt uden bemærkninger.
Kontingent er uændret kr. 125 pr. år.
5. Indkomne forslag.
Der er modtaget følgende forslag fra bestyrelsen:
Forslag 1
Antal af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 7 til 5 medlemmer.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag 2
Vedtægtsændringer som følge af ændring fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer:
§6, §8, og §12.
Øvrige vedtægtsændringer:
§ 2 og §9.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag 3
Slægtsforeningen Kankbølle nedlægges, da det ikke er muligt at få valgt en fuldtallig bestyrelse ved
den ordinære generalforsamling den 12. september 2020.
Forslaget udgået da en fuldtallig bestyrelse blev valgt.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Følgende blev valgt: Anni Vang Jensen og Jørn Ejvind Hansen.
a. Valg af 2 suppleanter
Følgende blev valgt: Karin Vang Christensen og Jette Begeer.
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 fremmødet og ønskede god tur hjem.
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