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Til medlemmerne    Nivå, den 15. marts 2023 

 

 

Det danske Huguenotsamfund afholder ordinær generalforsamling med efterfølgende foredrag 

 

                                torsdag d. 30. marts kl. 19.00 

 

i de tyske menighedslokaler ved Den Reformerte Kirke, Gothersgade, København. 

 

Dagsorden:   

  1.  Valg af dirigent 

                        2.  Formandens beretning 

                        3.  Kassererens beretning 

                        4.  Fastsættelse af kontingent for 2024 

                        5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

                        6.  Indkomne forslag 

                        7.  Eventuelt 

 

På valg er: Randi Ottosen og Peter le Fèvre (begge er villige til genvalg), og Anette Hallev ønsker 

at udtræde af bestyrelsen. Nuværende suppleanter er Ina Dupont Riber (villig til genvalg) og Kitte 

Lyhne-Nielsen (ikke villig til genvalg).  

 

Øvrige kandidater kan evt. foreslås på generalforsamlingen. 

 

1 revisor og en revisorsuppleant vælges ligeledes. Nuværende revisor er John Jensen, og Kristian 

Svend Kinch er revisorsuppleant. Begge er villige til genvalg. 

 

Der serveres kaffe, te og kage samt drikkevarer og ostebord som vanligt.  

Er man syg, bedes man dog blive hjemme af hensyn til de øvrige deltagere (corona/influenza). 

 

Der er mulighed for at købe foto-CD’er til 25 kr. pr. stk. samt jubilæumsglas, huguenotkors og 

bogen ”Det franske København” (275 kr.). Erik Clément har også nogle eksemplarer af ”Huguenot 

Historisk Personregister. København 1685-1870” med. Den kan varmt anbefales. 

 

Familie, venner og andre interesserede er velkomne. 

 

 

Kontingent for 2023: Bedes indbetalt til Danske Bank, reg. nr. 1551, konto 6557775 eller på giro 

6557775.  

Kontingentsatser er: Husstand 250,-; Erhvervsaktiv 200; Pensionist/studerende 150,- 
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Lovændringsforslag fra bestyrelsen: 

 

Vedr. § 3: 

 

Fra: 

Foreningens formål er at bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter, 

og at udvikle den menneskelige og kulturelle kontakt mellem de personer, som har fået denne arv. 

 Foreningens virksomhed består i studiet af den fransk reformerte historie og udbredelse af kendskabet til 

den. Foreningen kan endvidere yde kulturel, evt. økonomisk støtte til den fransk reformerte kirke i Danmark. 

 

Til: 

Foreningens formål er at bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter, 

og at udvikle den menneskelige og kulturelle kontakt mellem de personer, som har fået denne arv. 

Foreningen ønsker at opnå og viderebringe større forståelse og viden om huguenotternes historie gennem 

målrettede aktiviteter, projekter, slægtsforskning, bogudgivelser m.v. 

  

Foreningens virksomhed består tillige i studiet af den fransk reformerte historie og udbredelse af kendskabet 

til den. Foreningen kan yde kulturel og økonomisk støtte til den fransk reformerte kirke i Danmark. 

 

Årsag til forslag: 

Det er bestyrelsens opfattelse at en sammenlægning af den eksisterende paragraf 3 og 15 vil skabe bedre 

overblik over foreningens formål, idet de to paragraffer supplerer hinanden glimrende, ligesom det herved 

ikke længere vil være nødvendigt at udarbejde flere regnskaber i foreningen henset til den ret beskedne 

økonomi og aktivitet iøvrigt.   

 

Vedr. § 13: 

 

Fra: 

Medlemmernes indbetalinger sker til kassereren via Danske Bank regnr. 1551 kontonr. 6557775 eller giro. 

Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse på foreningens navn. 

 

Til: 

Medlemmernes indbetalinger sker til foreningens bankkonto. 

 

Årsag til forslag: 

Der anvendes ikke giro længere, og hvis foreningens bestyrelse vil skifte bank, skal det ske via 

vedtægtsændring, hvis kontoen står i vedtægterne. 

 

Vedr. § 15: 

Det foreslåes at slette denne paragraf, således at foreningen har ét og ikke flere formål med afledte 

forskellige regnskaber, idet formålet med foreningen som anført i paragraf 3 med tilretning kan rumme 

formålet med indholdet af paragraf 15, hvorefter foreningens formål fremstår tydeligt for udenforstående. 
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Efter generalforsamlingen vil der være foredrag ved lokalpolitiker fra Birkerød Luc de Visme 

med temaet "50 år i Danmark, hvad så?...”. 

 

 

Venlig hilsen p.b.v.  

 

Johanne Louison Thorup Koudal.    

Tlf.midlertidigt 60704530 (min mands mobil, da min egen er død, og jeg først får en ny i 

begyndelsen af april pga. leveringsvanskeligheder. Derefter igen 41420579). 

E-mail: hanne.koudal@gmail.com 

 

Danske reformerte hjemmesider: www.reformert.dk 

Det danske Huguenotsamfunds hjemmeside: www.huguenot.dk 

 

 

Regnskabet er godkendt af revisor John Jensen og bliver underskrevet på generalforsamlingen. 

Det fremsendes som .pdf-fil med indkaldelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.reformert.dk/
http://www.huguenot.dkm/

