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Til medlemmerne                                                                                       12. april 2022 

 

 

Referat af afholdt ordinær generalforsamling i Det danske Huguenotsamfund den 31. marts 2022. 

 

Johanne Louison Thorup Koudal bød velkommen til forsamlingen. I alt 13 personer var til stede. Der var i alt 

9 afbud pga. sammenfald med andre arrangementer og 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 28. oktober 2021. Bestyrelsen har siden da holdt et 

bestyrelsesmøde. 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 Kitte 

Lyhne-Nielsen og Ina Dupont Riber for deres medvirken. Regnskabet er ført af Peter le Fèvre, og vi skal 

vænne os til en ny opstilling. Regnskabet er revideret og godkendt af John Jensen, også tak til Peter og John 

for arbejdet. 

 

Efter generalforsamlingen i 2021 holdt Arne Dupont foredrag om ”250 års jubilæum i Bützow i 

Mecklenburg”. Det var en stor flot PowerPoint Præsentation, men pga. hustrus sygdom kom lyden til 

præsentationen via en telefonforbindelse fra Åbenrå. Det var et forsøg, som ikke forløb uden vanskeligheder. 

 

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. Vi har fortsat planer om 

forbedringer, og 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 corona-

perioden, men vores nye kasserer 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. Vi har 3 forskellige medlemssystemer: Et medlemssystem (Jens Koudal), en afkrydsning af 

kontingentbetalinger (Jens Koudal), et mail-system til afsendelse af mails (Johanne Koudal). Vi kan ikke 

tage imod kontingentbetalinger elektronisk, alle kontingenter skal overføres til konto eller betales til 

MobilPay (Jens Koudal), som bagefter skal overføre kontingenterne til bankkontoen. Det er indviklet og 

tidskrævende, og vi har derfor ønske om at nedlægge vores gamle hjemmeside og gå over til et samlet  

http://www.huguenot.dk/
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system, som selvfølgelig vil være dyrere, men kunne rumme alt i et system. Som I ved, har vi opkrævet 

kontingenter i hele corona-perioden, og denne indtægt samtidig med få arrangementer og færre udgifter har 

givet foreningen en økonomi, så vi faktisk har økonomisk mulighed for at overgå til et nyt system, når bare 

vi ikke flotter os for vildt! 

 

4 mulige administrationsprogrammer med hjemmeside: 

 

1. Memberlink, denne side kender Peter le Fèvre fra Broager tennisklub, hvor opkrævning, hjemmeside og 

info for de ca. 60 medlemmer fungerer rigtig godt. Den er nok mest vinklet imod sportsforeninger, men kan 

sagtens være relevant, her er hjemmesiden: https://www.memberlink.dk/priser 

2. Foreningsadministrator. Peter og Johanne kender ikke systemet, men de giver mulighed for en måneds fri 

demo, det skal vi måske prøve? Her er link til hjemmeside: https://www.foreningsadministrator.dk/om 

3. Minforening. Dem kender Peter og Johanne heller ikke, men Peter har kigget på en reference-

kunde "brevduesport" fra Bornholm, som har få medlemmer, og ej heller er en sportsklub, og det så pænt ud. 

4. Klubmodul.dk - det er et produkt Johanne og Anders Prendergast kender fra Nivå Gymnastikforening, - 

det ser også temmelig interessant ud. Hjemmeside: https://klubmodul.dk/priser 

Det ville være dejligt, hvis generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at nedsætte et arbejdsudvalg 

som finder en løsning, som maks. må koste f.eks. kr. 8.000 det første år, og f.eks. max. 4.000 det 

efterfølgende år, så der er en ramme at arbejde med? Bestyrelsen skal også endeligt drøfte og beslutte, at det 

er den vej, vi alle gerne vil. 

 

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. Denne er også til stede her i aften. 

 

Årets øvrige arrangementer 

Efterårets planer var 2 arrangementer i november 2021 i de tyske menighedslokaler. 

 

Torsdag d. 11. november 2021 Medlemsmøde med foredrag af Erik Louis Clément om hans bog 

"Huguenot Historisk Personregister. København 1685-1870”. Det viste sig, at Eriks computer var så 

splinterny, at den brugte et andet stik, når den skulle forbindes med fremviseren, noget som Jens og Johanne 

Koudal ikke var klar over. Erik gennemførte dog sit foredrag på ”slap line” og demonstrerede sin rutine som 

foredragsholder, og vi måtte nøjes med billederne på hans lille bærbare computer. Nu har foreningen 

selvfølgelig anskaffet et nyt forbindelsesled med 5 forskellige stik i den ene ende, og det, der passer i 

fremviseren, i den anden ende. Så det problem skulle ikke kunne opstå igen. 

 
Den 25. november 2021 var planlagt et foredrag om ”Bruunshåb klædefabrik og Asmild sogn” ved Johanne 

Koudal. På grund af en voldsom stigning i COVID-smitten i november, valgte bestyrelsen at aflyse/udsætte 

dette. Formanden arbejder som bekendt på en Akutmodtagelse i København, og det blev i denne vinter  

https://www.memberlink.dk/priser
https://www.foreningsadministrator.dk/om
https://klubmodul.dk/priser
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seriøst vanskeligt at bemande skadestuen, da også personalet blev syge med COVID, og mange patienter 

måtte vente udenfor døren i kulde og blæst, fordi vi ikke kunne tilbyde ledige isolationsstuer, og 

venteværelset kunne ikke benyttes af patienter med feber, hoste, brystsmerter eller vejrtrækningsbesvær, som 

jo er COVID-symptomer. 

 

Det skal her fremhæves, at foreningens bestyrelse er meget interesseret i nu, hvor foråret er kommet og alt 

ser lidt lysere ud mht. epidemien at være mere aktive i forår og efterår 2022, og endda lægge arrangementer i 

juni og august, som ellers traditionelt har været arrangementsfri. 

 

Forårets planer: 

Torsdag d. 12. maj kl. ca. 19.00-22.00 medlemsmøde med foredrag af Kirsten Hermann Bjerre med temaet: 

”At gå i forfædrenes fodspor på de gamle flugtstier i La Drôme og Le Vaucluse”. 

 

Torsdag d. 9. juni kl. ca. 19.00-22.00 medlemsmøde med foredrag af JLTK om ”Brunshåb klædefabrik og 

Asmild sogn”. (Aflyst i 25.11.2021).   

 

Efterårets planer: 

 

Vi har planer om møder i august, september, oktober og november 2022 (vi kender ikke COVID-status). 

Evt. medlemsmøder i august ved Anette Hallev: ”Et huguenot-foredrag om min familie fra ca. 1520, Jean 

Fournaise og frem til i dag”. 

 

Evt. kan planlægges arrangement i Fredericia. 

 

Fredag d. 14. oktober 2022 kulturnatten i København. (IDR, FR, JK og JLTK) 

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. 

 

Lørdag d. 22. oktober 2022 slægtsforskerdag i Flensburg, hvor arrangørerne ved Marco Petersen har tilbudt 

DHS en stand med salg, genealogi, m.v. (AD, AH, JK, JLTK) 

 

Andre mulige emner i efteråret: 

JLTK har andre foredragsmuligheder f.eks. huguenotterne i Nordfrankrig (fra turen til Reims i 2018), 

huguenotterne i Potsdam, som ganske få hørte, eller Bartholomæus-natten.  

 

Evt. foredrag ved Ning de Coninck-Smith om de Coninck-familien. Ning de Coninck-Smith er historiker 

med speciale i skolehistorie og barndomshistorie. Hun blev dr.phil. i 2010 og er professor MSO ved DPU i 

Emdrup, Aarhus. Hun er den i Danmark, der ved mest om de Coninck-familiens historie og genealogi. 

Måske i efteråret 2022. Vi hørt fra Ning i marts 2022, og hun arbejder igen med en deadline. 

 

Evt. Randi Ottosens emne ”Om at finde de reformerte rødder” ud fra artikel i "Slægtsforskeren". 
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Jan Janssen har foreslået en foredragsholder, Anders Ravn Sørensen ars.mpp@cbs.dk. Han er i gang med 

forskning om Christophe Battiers historie. Christophe Battier var bogholder i Asiatisk Kompagni og medlem 

af Den Fransk-reformerte Menighed i København. Fra Basel, død i Paris 1783, men var medlem af 

consistoire i Kbh. i en periode fra 1778. Begik selvmord i Tuillerie-haverne. 

 

JLTK og Gudrun Lefmann er startet på et lille samarbejde omkring en Louison-gren på Island, og en 

”røverhistorie” om, at Francois Louison fra Fredericia, skulle stamme fra General Napoleons storebror. Dette 

pga. en Louison-gren fra Island, der er dukket op. Vi har kun haft tid til et 1. møde. Arbejdet fortsætter. 

Johanne rejser til Island 21/4-4/5-2022. Gudrun Lefmann er tæt beslægtet med bibliotekar Ólaf 

Benediktsdóttirs for nyligt afdøde mand (Ketill August Kierulff 1934-2018), og de har udvekslet fotografier 

og andre slægtsoplysninger. 

 

27. november 2022: Første søndag i advent evt. Fredericia-udflugt til ”Jul i den gamle skole”? Vi ved endnu 

ikke, om de holder et sådant arrangement i år. 

 

Det er ikke blevet besluttet, hvilke af foredragene, der er mest interessante at afholde i år. Hvis forsamlingen 

har ønsker eller forslag er de altid velkomne. 

 

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, 2021 og 2022 har Corona-epidemien sat en stopper for arbejdsfællesskabet i vores tyske søster-

organisation. 

 

Efter generalforsamlingen i dag d. 31. marts 2022 vil Erik Louis Clément fortælle under titlen: ”Flugt og 

familier. Gennem Europa som flygtning”, et emne som netop nu er højaktuelt pga. endnu en flygtningestrøm 

igennem Europa fra Ukraine.  

 

Tak. 

Johanne Louison Thorup Koudal 

Formand” 

 

Tillæg til årsberetningen 

 

Særlig tak 

mailto:ars.mpp@cbs.dk
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Til afgående bestyrelsesmedlem Jens Koudal og dirigent og foredragsholder Erik Louis Clément: for 

foredraget (efter foredraget). 

 

Årets formandsberetning blev herefter godkendt af forsamlingen. 

 

Dernæst udleveredes kassereren Peter le Fèvres kopi af det reviderede regnskab, og også regnskabet blev 

godkendt. Regnskabet blev underskrevet af revisor John Jensen, der på forhånd havde set og mundtligt 

godkendt dette. 

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 fremlagde regnskabet og svarede på spørgsmål. 

Regnskabet bliver fremover ført og fremstillet i et rigtigt bogføringssystem. 

 

Kontingentet for 2022 blev af bestyrelsen foreslået uændret. Kontingent foreslås dog af Erik Clément 

forhøjet. Det var i 2014, at vi sidst forhøjede kontingentet. Forsamlingen blev enige om følgende 

kontingentforhøjelse fra 2023: 

 

Husstande  kr. 250 

Erhvervsaktive kr. 200 

Pensionister/studerende kr. 150 

 

Vedr. valg til bestyrelsen blev Arne Dupont genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år og Anette Hallev blev 

nyvalgt for 2 år. Som suppleanter genvalgtes Ina Dupont Riber og Kitte Lyhne-Nielsen. 

 

John Jensen blev genvalgt som revisor, og Kristian Svend Kinch blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

Indkomne forslag: Ingen. 

 

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. Erik Louis Clément fremførte, at det faktisk er i uoverensstemmelse med paragraf 15 i foreningens 

love, at regnskabet for bøger ikke er blevet ført selvstændigt, således som intensionen oprindelig var. Der er  

2 løsninger på dette problem: Den ene er, at lovene ændres på næste generalforsamling, så det passer med det 

kasserer og revisor egentlig har gjort. Den anden er, at der til næste generalforsamling laves et separat 

regnskab over alle indtægter og udgifter vedr. bøgerne, og egentlig kan der laves en tredje løsning, som er en 

mellemløsning, hvor der både fremlægges lovændring og fremføres regnskab. 
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Det er lidt uhensigtsmæssigt, at så meget diskussionstid går med bogregnskabet, men det er noget, som vi må 

have klarhed over, ligesom der skal følges op på, hvor mange bøger, der er ude i kommission og bortkommet 

bl.a. i forbindelse med Bethesda Boghandels lukning, og hvor mange, der fortsat findes i god behold i 

foreningens regi. Vi ville gerne diskutere mere om foreningens virke og have hørt flere holdninger til et nyt 

medlemssystem og hjemmeside, men diskussionen hang fortsat fast i regnskab vedr. bøgerne, som kasserer 

og bestyrelse vil få fuldstændigt styr på snarest muligt. 

 

Forsamlingen havde ingen indvendinger vedr. at hjemmesiden nu vil blive moderniseret og koblet til 

medlemsregistrering m.v. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede slutteligt dirigenten for hans indsats.  

 

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 Erik Louis Clément om ” Flugt og familier. Gennem Europa som flygtning”, et spændende 

foredrag med mange interessante detaljer. Erik havde lavet en PowerPoint Præsentation, og vi hørte om 

franske familiers flugt fra det østlige Frankrig og området Piemonte og deres vej gennem Tyskland via 

Hofgeismar og andre byer i Hessen. Bl.a. omtalte Erik sin familie Cléments rødder i Villaret i de 

piemontesiske dale. 

 

Under generalforsamlingen var der kaffe/te og kage, og efter generalforsamlingen fik vi ost og rødvin m.m., 

men ikke alle blev så længe, at de deltog i traktementet. 

 

Venlig hilsen p.b.v. 

 

Johanne Louison Thorup Koudal 

http://www.huguenot.dk/
mailto:danskehuguenotsamfund1968@gmail.com
https://da-dk.facebook.com/pg/huguenot.dk/about/
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