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Til medlemmerne

1. november 2021

Referat af afholdt ordinær generalforsamling i Det danske Huguenotsamfund den 28. oktober 2021.
Johanne Louison Thorup Koudal bød velkommen til forsamlingen. I alt 7 personer var til stede. Ved starten
af mødet dog 8, men en person gik hjem pga. sygdom. Der var i alt 4 afbud pga. rejser og 5 afbud pga.
sygdom.
Erik Louis Clément blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen var lovligt indvarslet pr. brev/mail til
medlemmerne.
Johanne Koudal aflagde formandens beretning, og forsamlingen lyttede interesseret. Årets arrangementer
blev gennemgået. Ligeledes blev mulige planer, som bestyrelsen forsøger at få på plads, gennemgået.
Formanden takkede bestyrelsen og de reformerte menigheder for et godt samarbejde.
Formandens beretning lød således:
” Sidste år afholdt vi vores generalforsamling den 8. oktober 2020. Bestyrelsen har siden da holdt to
bestyrelsesmøder. Derudover har vi kommunikeret pr. mail, tlf. og MS Teams, og jeg vil gerne takke
bestyrelsen for det gode samarbejde, vi har haft. Vores suppleanter inviteres med til samtlige
bestyrelsesmøder og kan deltage i arbejdet i det omfang, de har tid og lyst. Jeg vil gerne sige tak til Elisabeth
le Fèvre Honoré og Ina Dupont Riber for deres medvirken. Regnskabet er revideret og godkendt af Lis
Funding, også tak til Lis for arbejdet.

Vi har stadig hjemmesiden, www.huguenot.dk , som Anders Thorup Prendergast siden 1. februar 2019 har
hjulpet med at vedligeholde, så man også kan se de kommende arrangementer der. Han bistås af Jens
Koudal, og vi har fortsat planer om forbedringer. Elisabeth le Fèvre Honoré ønskede ikke at deltage i
arbejdet, men vi har fået skriftlige forbedringsforslag fra Jan Janssen og Erik Louis Clément. Johanne og
Jens Koudal er gået i stå med dette arbejde, nok mest fordi vi som mange andre er påvirkede af coronaperioden og vores flytning sidste år, men Peter le Fèvre har også nogle forbedringsidéer til hjemmesiden,
som indebærer fornyelse og modernisering, som den trænger til, hvis vi skal være på højde med andre
hjemmesider.
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Facebook-gruppen, der hedder Det danske Huguenotsamfund, hvor man kan kigge ind og skrive ting om
huguenotter og spørge og fortælle, hvis man har lyst til det, har vi stadig. Bestyrelsen har ikke haft de
fornødne ressourcer til at engagere sig i dette, så det har mest været tidl. bestyrelsesmedlem Jan Janssen, der
har været aktiv her. Vi andre har lidt svært ved at forstå konceptet, men forsøger at sætte os ind i det. Der
findes en instruktionsvideo på 7 min, der viser, hvordan man benytter facebook. Ældresagen har lavet denne
instruktion. Der blev lavet en skriftlig instruks i oktober 2020.

Årets øvrige arrangementer
I oktober 2020 var kulturnatten i København aflyst pga. corona-epidemien i Danmark.
Den 18. november 2020 blev formand Johanne Louison Thorup Koudal interviewet
af Radio Glad ved Lars Hauberg om “Bartholomæusnatten”.
Den 21. november 2020 holdt formand Johanne Koudal foredraget “Huguenotterne i Potsdam”. Maks. 10
deltagere pga. corona - og ingen traktement.
Den 16. januar 2020 skulle Johanne Koudal have gentaget foredraget “Huguenotterne i Potsdam”, men det
blev aflyst pga. corona-epidemien.

Den 15. oktober 2021 medvirkede Ina Dupont Riber, Flemming Riber, Johanne Koudal og Jens Koudal i
kulturnatten med en foto-kavalkade visende huguenot-efterkommere. Vi serverede kaffe/te med
huguenotkager: kommenskringler, og talte med interesserede om huguenotter og slægtsforskning.
Hvis der i forsamlingen findes nogen, som kunne tænke sig at være med til at repræsentere DHS ved
kulturnatten, er de hjerteligt velkomne – bare meld jer til bestyrelsen. Næste kulturnat bliver i 2022.
Efter generalforsamlingen i dag d. 28. oktober 2021 vil Arne Dupont fortælle om 250-års jubilæum i Bützow
i Mecklenburg. Det vil blive en stor flot PowerPoint Præsentation, men pga. hustrus sygdom aktuelt, vil
lyden til præsentationen komme via en telefonforbindelse fra Åbenrå. Vi har ikke prøvet dette tidligere, men
håber at det vil lykkes for os.

Med hensyn til kommende arrangementer i 2021 har vi flg. planer:
Efterårets planer er 2 arrangementer i november 2021 i de tyske menighedslokaler.
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Torsdag d. 11. november 2021 Medlemsmøde med foredrag af Erik Louis Clément om hans bog
"Huguenot Historisk Personregister. København 1685-1870”.

Torsdag d. 25. november 2021 Medlemsmøde med foredrag af Johanne Koudal om enten huguenotterne i
Nordfrankrig (fra turen til Reims i 2018) eller huguenotterne i Potsdam (fra tur september 2019, gentagelse
af foredraget november 2019), Bartholomæusnatten eller Brunshåb Klædefabrik og Asmild kirkegård. Fotos
fra Asmild og Brunshåb taget i denne sommer kunne danne grundlag for et foredrag. Det er ikke blevet
besluttet, hvilket af foredragene, der er mest interessant at afholde i år. Hvis forsamlingen har ønsker hertil,
er de altid velkomne.

Forårets planer er endnu ikke skemalagt, så dem har vi ikke datoer på.
Foredrag ved Kirsten Hermann Bjerre om relationen til La Motte Chalancon i januar 2022. Vi har påtænkt
noget slægtshistorisk om familien de Coninck, men ved, at Ning de Coninck, som skulle være
foredragsholder, er i gang med at skrive på en bog.

Desuden kan jeg fortælle, at vores medlem Gudrun Lefmann har fået forbindelse med en person på Island,
hvis mands familie er meget tæt beslægtet med Gudruns Louison-gren fra Fredericia og København. De har
på Island meget materiale, som supplerer denne grens genealogi; både dokumenter og fotografier.

Vi er i bestyrelsen meget glade for det tætte forhold, vi har til de reformerte menigheder i København og
Fredericia. Vi synes, at det er rigtigt berigende for os at mødes, fordi det hver gang udfordrer os kulturelt at
se på de franske i et bredere perspektiv. Dette samarbejde med menighederne vil vi meget gerne bygge
videre på i fremtiden. Vores intention er at besøge Fredericia mindst en gang om året.

Vores tyske søsterorganisation har vi mødt i flere sammenhænge. De arrangerer Arbejdsfællesskab i
Huguenotgenealogi i Bad Karlshafen 2 gange årligt. Desuden tyske huguenotdage i forskellige byer og
udflugter til huguenotområder. De besvarer mod en mindre donation også genealogiske henvendelser. Hele
2020 og 2021 har corona-epidemien sat en stopper for arbejdsfællesskabet i vores tyske søsterorganisation.
De forventer tidligst arrangement igen i april 2022.
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Tillæg til årsberetningen
Vores generalforsamling forår 2021 blev udsat pga. corona-epidemien. Derfor har arbejdet i DHS og mange
foreninger ligget stille hen over sommeren, og påtænkte arrangementer er i høj grad blevet aflyst pga.
forsamlingsforbud og sundhedsstyrelsens anbefalinger. Nu i efteråret forsøger foreninger at etablere et
almindeligt foreningsliv. Det inkluderer stadig sund fornuft, masker, sprit og holden afstand. Ingen tvivl om,
at det har betydet meget for Det danske Huguenotsamfund og for vores møde i dag, at mange mennesker
stadig er ekstra forsigtige med at gå ud. Tak til jer, der trodsede faren og mødte op trods alt!
Derudover har jeg netop modtaget ”Nyt” fra Fredericia, deri meddeles, at de også i år afholder 1. søndag i
advent. Kl. 14-16 er der gløgg og kaffe på skolen, og kl. 16.00 gudstjeneste i Den reformerte Kirke. Alle er
velkomne til arrangementet.
Særlig tak
Til afgående revisor Lis Funding og afgående bestyrelsessuppleant Elisabeth og dirigent Erik.
Arne Dupont: for foredraget (efter foredraget).
Tak.
Johanne Louison Thorup Koudal
Formand”
Årets formandsberetning blev herefter godkendt af forsamlingen.
Dernæst udleverede kasserer Jens Koudal kopi af det reviderede regnskab, og også regnskabet blev
godkendt. Der var enkelte spørgsmål og bemærkninger blandt andet vedr. bogføringen af indtægter og
udgifter vedr. jubilæumsbogen, hvor det er svært at overskue, når indtægter fra fonde og udgifter til trykning
ikke forekommer i det samme regnskabsår. Peter le Fèvre hjalp med fremlæggelsen af regnskabet og svarede
på spørgsmål, og fremover vil han overtage kassererposten, og Jens Koudal vil fortsætte som almindeligt
bestyrelsesmedlem og foretage bogføringen. Regnskabet bliver fremover i et rigtigt bogføringssystem og
ikke som et Excel-ark.

Rose-Marie Frost-Christensen, Henning Christensen og Kitte Lyhne-Nielsen ville helst have foredraget om
Asmild og Brunshåb d. 25. november 2021, så det bliver aftenens emne.
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Kontingentet for 2022 blev af bestyrelsen foreslået uændret. Kontingent foreslås af Erik Clément forhøjet,
Det var i 2014, at vi sidst forhøjede kontingentet. Forsamlingen blev dog enige om at fortsætte med uændret
kontingent bl.a. fremførte Rose-Marie Frost-Christensen, at det måske ikke var det rigtige tidspunkt at øge
kontingentet på, når der pga. corona har været så få arrangementer, og formanden var enig heri. Således blev
vedtaget uændret kontingent:
Husstande
Erhvervsaktive
Pensionister/studerende

kr. 200
kr. 150
kr. 100

Vedr. valg til bestyrelsen blev Arne Dupont og Randi Ottosen genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Som suppleanter genvalgtes Ina Dupont Riber og Kitte Lyhne-Nielsen modtog nyvalg.
John Jensen blev valgt som revisor, og Kristian Svend Kinch blev genvalgt som revisorsuppleant.
Indkomne forslag: Ingen.
Erik Clément gjorde opmærksom på, at jubilæumsbogen ”Det franske København. Københavns franskreformerte historie 1685-2018” ikke var på foreningens hjemmeside, og at denne trænger grundigt til
fornyelse og opdatering. Formanden lovede, at der vil blive set på hjemmesiden i nærmeste fremtid, da man
godt har været klar over dette i længere tid, og man vil i den forbindelse benytte de forslag, Jan Janssen og
Erik Clément har fremsendt. Desuden har Peter le Fèvre nogle forslag til evt. at udskifte den gamle
hjemmeside med et nyere koncept, hvor man f.eks. kan betale kontingent og holde medlemsregistrering i
samme system. Der findes flere moderne systemer til forskellige priser, og en modernisering vil måske også
lokke yngre personer til at se på foreningens hjemmeside.
Desuden talte vi om, at der snarest skal laves en optælling af jubilæumsbøger og overblik over bøger i
kommission og salg m.v. Erik Clément tilbød at hjælpe, hvis der var behov for hjælp med optælling af bøger
m.m.
Formanden lovede, at hjemmesiden nu vil blive moderniseret og de manglende nye bøger i litteraturlisten vil
blive præsenteret på hjemmesiden.
Rose-Marie Frost-Christensen fortalte, at Den Fransk-reformerte Menighed for nylig har fået ny præst. Se
evt. www.reformert.dk. Planen er, at han skal være i København ca. 10 dage pr. mdr., og han er interesseret i
at tale med huguenotsamfundet også, men nåede det ikke i forbindelse med kulturnatten i år.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede slutteligt dirigenten for hans indsats.
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Tak til de fremmødte for de gode idéer og debat under mødet.
Foreningens hjemmeside kan nås på: http://www.huguenot.dk
Foreningen mail-adr. er: danskehuguenotsamfund1968@gmail.com
Foreningens Facebook-side: https://da-dk.facebook.com/pg/huguenot.dk/about/
Derefter talte Arne Dupont om ”250-års jubilæum i Bützow i Mecklenburg”, et spændende foredrag med
mange fotografier fra Arne og Christas deltagelse i jubilæet. Arne havde lavet en PowerPoint Præsentation,
som fremvistes fra Jens Koudals bærbare computer, og lyden til foredraget kom via telefonforbindelse,
FaceTime, fra Åbenrå, da Arne pga. hustrus netop overståede alvorlige sygdom ikke kunne forlade sin
hjemby og sin hustru for at komme til København. Desværre var computeren ualmindelig langsom og gik i
stå et par gange undervejs, så det blev sent, før vi var færdige.
Under foredraget var der kaffe/te og kage, og det var planen, at vi skulle have haft ost og rødvin m.m.
bagefter, hvilket vi dog valgte at droppe, da de fleste havde brug for at komme hjem tidligere.

Venlig hilsen p.b.v.
Johanne Louison Thorup Koudal

