
Kankbølleslægten 
 

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Ree Park 
lørdag den 10. september 2016. 

 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
Tage Holst blev valgt som dirigent, og som stemmetællere blev Inger Hansen og Winnie 
Skovgaard valgt.  
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da 
dagsorden var udsendt den 11. juni 2016 pr. mail og 10. juni 2016 med post Danmark. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
På baggrund af afbud fra formand Niels Anton Juul Poulsen, fremlagde kasserer  
Karin Lis Juul Jensen bestyrelsens beretning: 
 
Velkommen til vores ordinære generalforsamling. Vi er meget spændte på, hvor mange af 
slægten der denne gang følger indbydelsen til vores slægtsfest samt generalforsamling. Vi 
vil gerne sige tak til  jer, der har takket ja.  
 
Efter generalforsamlingen i 2014 begyndte bestyrelsen på arbejdet og fordelte opgaverne. 
 
Bl.a. ville vi i 2015 forsøge at lave tiltag – en event, hvor medlemmerne kunne se, hvordan 
man kan bladre i forskellige databaser, for at finde vore aner.  
 
Dette og vores nyhedsbrev havde en meget tung fødsel. Eventen kom ikke i gang og 
nyhedsbrevet kom ud med megen forsinkelse. 
 
I begyndelsen af 2016 troede vi, at alt ville køre på bedste måde, men vi blev igen skubbet 
tilbage. Vores kasserer og Webmaster Flemming Nielsen valgte at udtræde af bestyrelsen 
omgående den 18. februar. Dette har givet os udfordringer, og hvor finder vi en ny kasserer 
og Webmaster?  
 
Karin Lis Juul Jensen overtog posten som kasserer. Hun gik i gang med opgaven: 
overdragelse af regnskabsprogram, kontakt til vores bank, tjekke op på mail- og 
postadresser m.m. 
 
Den 11. maj fik vi adgang til banken, og som det ser ud nu, har vi styr på de fleste opgaver.  
 
Posten som Webmaster og ansvarlig for hjemmesiden mangler vi stadig. Vi tror på, at vi 
kan finde en person, og det behøver ikke at være en i bestyrelsen. 
 
Vi takker vores revisor, Knud Fink for hans arbejde i mange år og håber, vi kan beholde 
ham i flere år endnu. 
 
Vi vil også takke Karin Lis Juul Jensen for, at hun overtog posten som kasserer, Kirsten 
Matzen for hendes engagement i, hvor vi skal afholde vores slægtsfest - og den samlede 
bestyrelse, som ved fælles hjælp har løst de udfordringer, der har været.  
 
I dag skal vi sige farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer – Erling Hugger og Inge Bergman 
Rasmussen – sidstnævnte er dog villig til at lade sig vælge som suppleant. Vi siger tak for 
godt samarbejde. 
 

Bestyrelsen beretning blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 



3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse. 
Kassereren fremlagde de reviderede regnskaber for 2014 og 2015 som blev godkendt 
uden bemærkninger. 
 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for de kommende 2 år. 

Kassereren har på det foreliggende grundlag ikke været i stand til at udarbejde et budget 
men oplyser, at likviditeten er i orden – der er fortsat penge på kontoen efter afholdelse af 
generalforsamlingen. Kontingentet, som blev forhøjet til kr. 125 ved sidste general-
forsamling, er uændret. P.t. er der 148 betalende medlemmer, og har nogen af jer 
kendskab til familiemedlemmer, der er interesseret i slægten, så opfordre dem til 
medlemskab. Medlemmerne opfordres fortsat til på kasserer.kankboelle@gmail.com at oplyse 
mailadresse til kassereren, da det gør kommunikationen nemmere. 
  
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der i henhold til vedtægterne skal foreligge et budget, 
og formeldt skulle det være meddelt ved indkaldelse til generalforsamlingen, at budgettet 
ikke foreligger. På foranledning af dirigenten besluttede generalforsamlingen, at man tager 
udgangspunkt i sidst godkendte budget og tilpasser det.  
 

5. Indkomne forslag. 
Ingen forslag modtaget. 
 

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 
Karin Vang Christensen, Karin Lis Juul Jensen, Inge Bergman Rasmussen og Dorte Friis 
blev valgt. 

a. Valg af 2 suppleanter 
Erling Hugger og Finn Matzen blev valgt. 
 

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

8. Eventuelt. 
Der var ros til sekretæren for referentarbejdet i perioden, og fra forsamlingen var der ros til 
hele bestyrelsen for dens arbejde og for at have tilrettelagt en god dag i Ree Park. 
 
Der blev udtrykt bekymring for fremtiden, da det ser ud til, at den yngre generation ikke er 
parate til at tage over. 
 
   
 
Lis Juul Jensen     Kirsten Matzen 
 
 
 
Karin Vang Christensen    Erling Hugger 
    
 
 
Inge Rasmussen    Gurli Holst 
    
 
 
Tage Holst - dirigent 
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