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Til medlemmerne

7. august 2017

Referat af afholdt ordinær generalforsamling i Det danske Huguenotsamfund den 30. marts 2017.
Johanne Louison Thorup Koudal bød velkommen til forsamlingen. I alt 17 personer var til stede.
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 forskellige 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 31. marts 2016. Bestyrelsen har siden da holdt flere
bestyrelsesmøder. Derudover har vi kommunikeret pr. mail og tlf., og jeg vil gerne takke bestyrelsen for det
gode samarbejde, vi har haft. Vore 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 Ina Dupont Riber og Elisabeth le Fèvre
Honoré for deres aktive medvirken.
Vi har stadig hjemmesiden, www.huguenot.dk., som Daniel Jørgensen hjælper med at vedligeholde, så man
også kan se de kommende arrangementer der. Han bistås af Erik Louis Clément og Jens Koudal, og vi har
fortsat planer om forbedringer. i år har Anette Hallev hjulpet os med at starte en facebook-gruppe, der hedder
Det danske Huguenotsamfund, og der kan man kigge ind og skrive ting om huguenotter og spørge og
fortælle, hvis man har lyst til det.
Den 14. april 2016 holdt forhenværende redaktør Elon Ulf Cohn foredrag med temaet ”Jøder i Danmark og
jødiske danskere gennem 400 år”.
Torsdag d. 12. maj 2016 holdt forfatter og lægesekretær Pia Grandjean Odderskov foredrag om Grandjeanfamilien under titlen ”Fakta + Fiktion= Sandhed. Pia har skabt en roman, som er så tæt på sandheden som
muligt. Bogen omhandler Grandjean-familiens tidlige skæbne i Paris, som kulminerer med Augustin
Grandjeans flugt fra Frankrig. Fortid og nutid flettes sammen og bliver aktuel, forhåbentlig spændende for et
bredt publikum, som ikke specifikt er interesseret i historie. Titlen på bogen er "Ugræs". Pia Odderskovs
roman er færdig nu, og hun har tilbudt på et tidspunkt at komme og lave en bogpræsentation for os.
Fra den 30. maj til 3. juni 2016 var en gruppe af sted til Hessen for at se på huguenot-steder. Det blev en
oplevelsesrig tur. Vi boede i Hofgeismar og var på udflugter i området bl.a. til Carlsdorf og Kassel. Vi har
planlagt et foredrag om rejsen efter sommerferien i år.
Til kulturnatten i Den reformerte Kirke i Gothersgade d. 14. oktober 2016 deltog vi som forening med en
foto-kavalkade visende huguenot-efterkommere og serverede kaffe/te med kommenskringler og frisiske
pandekager. Fotomængden er vokset en del, og vi modtager stadig huguenot-portrætter. Derudover indsamler
vi billeder af gravsteder.
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Torsdag d. 27. oktober 2016 havde vi foredraget ”Informationer om den fransk-reformerte menigheds
historie mellem 1685 og nutiden” ved byhistoriker Jan Janssen.
Torsdag d. 17. november 2016 fortalte Marianne Bytoft om la Cour-slægten
Den 16. februar 2017 holdt byhistoriker Jan Janssen foredraget: ”Franske spor i Københavns historie” – både
indvandring og kulturel indflydelse fra Frankrig og Schweiz blev nævnt, og jeg tror, at vi alle fik suppleret
den viden, vi allerede havde om huguenotterne i København. Vi har benyttet os af Jans store viden om
franske slægter, men måtte også konstatere, at vi ikke var så mange denne aften, formentlig fordi der har
været flere foredrag med beslægtede emner vedr. København.
Den 9. marts 2017 holdt jeg selv et foredrag om ”Tobaksplantørerne i Køge og deres relationer til bl.a.
Fredericia og Gramzow”.
I denne sæson har jeg holdt foredrag om huguenotternes kultur og historie 3 gange, hvert er blevet honoreret
med 500 kr. til huguenotsamfundet og et par fl. vin til foredragsholderen. Både Jan og Erik har også emner,
som udbydes til foredrag. Dette kan give en fin ekstra-indtægt til Det danske Huguenotsamfund samtidig
med, at man træffer tilhørere, som måske interesserer sig for huguenotterne og vores arbejde. Hvis der blandt
tilhørerne i aften er nogen, som skulle have lyst at holde foredrag i foreningens regi, vil vi blive meget glade
for denne hjælp.
Efter generalforsamlingen i dag skal vi høre Ole Lachmann fortælle om sølvæggebægre fra 1700-årene som
bl.a. huguenotsølvsmede har udfærdiget dem.
Med hensyn til kommende arrangementer har vi flg. planer:
Den 20. april har vi et foredrag om vallonernes jernproduktion og vallonerne i Sverige, hvor vi har en
foredragsholder fra foreningen Vallon-Ättlingar, der kommer helt fra Stockholm-området, Anders Herou.
Han er ordførende i den svenske forening og ved alt om vallonernes indvandring fra det sydlige Belgien.
Den 18. maj 2017 vil Randi Ottosen fra Mors fortælle om sin forskning i huguenotfamilier i Danmark. Randi
har arbejdet meget med kildeforskning: Kirkebøger, skifter osv., men hun arbejder også med forskning i
huguenotfamilier på Sjælland bl.a. familien Jordan i Næstved, som hun er stødt på ved forskning i sin egen
familie. Indtil videre kalder vi foredraget: ”Huguenotter på Sjælland”. Vi har talt om, at hun skal tale om
disse – undtagen huguenotterne i Køge.
Til efteråret har vi forskellige emner oppe at vende:
• Et foredrag ved Erik Louis Clément om huguenotturen til Hessen
• En udflugt til Fredericia, hvor der kommer en huguenotudstilling fra La Charge i Rhône-Alpes,
Frankrig i slutningen af august. Heri indgår bl.a. familien Armand genealogi; det er slægten fra La
Motte Chalencon, der udvandrede via Grenoble. I slutningen af august kommer en gruppe på ca. 20
franskmænd op og ser, hvordan udstillingen bliver placeret i Fredericia, og de vil også besøge den
reformerte kirke i København. Det er vores medlem Kirsten Hermann Bjerre, der har taget initiativ
til dette projekt. DHS byder dem på kaffe og kage, efter at Rose-Marie Frost-Christensen har vist
dem kirken og fortalt på fransk om kirkens og menighedens historie.
• En udflugt til Den franske Ambasade ser ud til måske at falde på plads
• Sabine Hofmeister har holdt foredrag om reformatoren Ulrich Zwingli i Fredericia, og det vil vi
prøve at få hende til at gentage for os i København
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Vi arbejder på en bog om huguenotterne i København. Især Jan Janssen arbejder meget målrettet med
materiale til jubilæumsbogen. Nu er vi gået i gang med korrekturlæsningen. Vi tænker frem mod 50-års
jubilæet i 2018, hvor vi allerede har tilsagn fra en mulig festtaler, en meget veltalende pastor emeritus, der
bl.a. har været vikar for præsten i den reformerte menighed i Fredericia Sabine Hofmeister.
Jeg vil til slut nævne, at vi i bestyrelsen er 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 også meget gerne bygge videre på.
De franske departementsarkiver har en del kirkebøger/kommuneregistreringer (Etat Civil) lagt på nettet (on
ligne), hvor man faktisk kan finde Amand i La Motte Chalencon i Archives Départementales de la Drôme.
Link til research i franske offentlige arkiver:
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/chercher/organiser/carte-ir/
Tak.
Johanne Louison Thorup Koudal
formand”
Endelig omtalte formanden, at der er lavet statistik over medlemmer og formue igen i år. Herefter fik
dirigenten ordet, og formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.
Dernæst gennemgik kasserer Jens Koudal det reviderede regnskab, som også blev godkendt.
I forbindelse med økonomien havde forsamlingen en diskussion omkring, hvorvidt man kunne bede
medlemmerne om at indbetale et ekstra beløb som frivillig donation til jubilæet i 2018 eller til hjælp til den
planlagte jubilæumsbog, såfremt donationer fra fonde ikke indbringer tilstrækkeligt høje beløb. Et par af
vore medlemmer fremførte, at de måske kunne tænkes at hjælpe i den sammenhæng, og Kirsten Dupont
Hartmann foreslog at man kunne lade kontingentet stige, da det har været på samme niveau i de seneste
mange år.
Kontingentet for 2018 blev af dog bestyrelsen foreslået uændret, således:
Husstande
Erhvervsaktive
Pensionister/studerende

kr. 200
kr. 150
kr. 100

Dette kontingent blev godkendt af forsamlingen. Forsamlingen var dog enige om, at bestyrelsen kunne bede
medlemmerne om et ekstra jubilæums-kontingent (donation) eller anden støtte til selve jubilæet eller til
jubilæumsbogen, såfremt bestyrelsen fandt behov for dette.
Vedr. valg til bestyrelsen blev genvalgt Jan Janssen som bestyrelsesmedlem. Ina Dupont Riber blev nyvalgt
som bestyrelsesmedlem. Som suppleanter genvalgtes Elisabeth le Fèvre Honoré og nyvalgtes Anette Hallev.
Lis Funding blev genvalgt som revisor, og Erik Grandjean blev genvalgt som revisorsuppleant.
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Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.
Generalforsamlingen var i år meget hurtig måske på grund af forventningerne til det efterfølgende foredrag.
Sluttelig overrakte formanden et par flasker vin til næstformand Erik Louis Clément, der trådte ud af
bestyrelsen efter flere års intensivt arbejde for foreningen, hvor denne dog lovede at fortsætte som redaktør
af jubilæumsbogen og i redaktionsmøderne, hvilket er en stor hjælp for bestyrelsen.
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
Derefter fortalte Ole Lachmann om sølvæggebægre fremstillet i 1700-årene og viste billeder af sølvsmedenes
små kunstværker og finurlige kreativitet, som viste sig at være ret interessant.
Efter foredraget nød vi et traktement med vin, vand, brød, ost.

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

