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Til medlemmerne

26. marts 2019

Referat af afholdt ordinær generalforsamling i Det danske Huguenotsamfund den 14. marts 2019.
Johanne Louison Thorup Koudal bød velkommen til forsamlingen. I alt 16 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 22. marts 2018. 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 Elisabeth le Fèvre Honoré og Anette Hallev
for deres medvirken. Regnskabet er til i dag revideret af Lis Funding, også tak til Lis for arbejdet.
Som bekendt har vi mistet vores protektor, Hans Kgl. Højhed Prins Henrik. Normalt ophører et protektorat,
når protektoren dør. Hofmaskalatet har meddelt os, at vi kan ansøge om at få prinsesse Marie som protektor,
hvilket bestyrelsen enstemmigt har besluttet at gøre. Formanden vil i nærmeste fremtid fremsende ansøgning
herom.
Vi har stadig hjemmesiden, www.huguenot.dk , som Daniel Jørgensen de seneste år 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. Da Daniel Jørgensen meddelte, at han afviklede sit arbejde med hjemmesider
for foreninger, har vi ledt efter en afløser. Vi har fra 1. februar 2019 fået en ny administrator, nemlig Anders
Thorup Prendergast, der kender systemet, fordi han er formand i Nivå Gymnastikforening, der bruger samme
system til deres hjemmeside. Kitte Lyhne-Nielsen går med i arbejdet, og vi har fået skriftlige
forbedringsforslag fra Jan Janssen og Erik Louis Clément.
Forrige 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. Bestyrelsen har ikke haft de fornødne ressourcer til at engagere sig i dette, så det har mest
været Jan Janssen og Anette Hallev, der har været aktive her. Vi andre har lidt svært ved at forstå konceptet,
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men forsøger at sætte os ind i det. Der findes en instruktionsvideo på 7 min, der viser, hvordan man benytter
facebook.
Vi har arbejdet hårdt på bogen om huguenotterne i Kbh. Især Jan Janssen og Erik Louis Clément har arbejdet
målrettet med materialet til jubilæumsbogen. Lis Funding og Elisabeth le Fèvre Honoré og formanden har
stået for korrekturlæsningen. Der er lavet resumé på dansk ved Erik Clément, på tysk ved Jan Janssen, på
fransk ved Kirsten Hermann Bjerre og på engelsk ved Rasmus Thorup Koudal. Desuden er der købt meget
fine billeder ind, hvilket Jan Janssen har stået for. Det store redaktionsarbejde stod Erik Clément for. Pga. de
tilskud vi har modtaget fra fonde, belastede bogen ikke foreningens økonomi. Jens Koudal førte særskilt
regnskab for indtægter og udgifter med bogen. 20 slægtstavler med 3 generationer i hver fik plads bagest i
bogen, de er udarbejdet af Elisabeth le Fèvre Honoré og formanden. Så der er både noget for de
historieinteresserede, de reformerte og de slægtsforsknings-interesserede. Det danske Huguenotsamfunds
historie blev nedprioriteret i bogen: ”Det Franske København”, og et særligt kompendie om foreningens
historie er det ikke blevet til. Den Fransk-reformerte Menighed fik en central placering i bogen. Fondene
havde bevilget flere penge, end vi kunne få brugt, men vi har fået lov at beholde disse beløb, så vi kan trykke
et 2. oplag på ca. 180 ekstra bøger. Dette blev besluttet, da bøgerne har solgt godt i Danmark og enkelte er
solgt til Tyskland.
Desuden har selve jubilæumsarrangementet i Den reformerte Kirke i Gothersgade d. 24. november 2018
taget mange kræfter. Desværre var der mange udenlandske inviterede, der ikke havde ressourcer til at møde
op. Vi havde dog et glædeligt gensyn med pastor Ulrich Dusse og Helga Dusse, der kom helt fra Waldorf
nær Frankfurt a.M. for at deltage, og der var flere gæster fra Sverige og Jylland bl.a. fra Den reformerte
Menighed i Fredericia, og mange medlemmer kom til arrangementet. Vi vil gerne takke for jeres interesse og
især de 3 talere præsten Sabine Hofmeister fra Fredericia samt Philip Maury og Rose-Marie FrostChristensen fra Den Fransk-reformerte Menighed i Kbh. holdt nogle fine taler i kirken, ligesom formanden
holdt en jubilæumstale i krypten. Mikael Garnæs spillede på kirkens orgel. Heldigvis har vi fået mange
tilkendegivelser om, at det var et vellykket arrangement.
Selvfølgelig har foreningens økonomi været præget af store udgifter i forbindelse med jubilæet. Til gengæld
har vi nu mulighed for at sælge bøger, jubilæumsglas og huguenotkors, som også giver en indtægt til
foreningen løbende.
Årets øvrige arrangementer
Den 22. marts 2018 holdt suppleant Anette Hallev fra Køge foredraget ”Når døre åbnes –
Eftersøgningsarbejde”.
Den 5. april 2018 holdt forfatter Pia Grandjean Odderskov bogpræsentation og foredrag om sin bog
”Ugræs”.
Den 3. maj 2018 holdt den reformerte præst fra Fredericia, Sabine Hofmeister foredrag om ”Kvinder i
reformationstiden. Reformatorernes hustruer og kvindelige reformatorer”.
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Den 15. november 2018 havde vi organisten i Reformert Kirke, Mikael Garnæs, på programmet med:
”Huguenotsalmer og komponister”.
Den 22. november 2018 holdt præst i Tysk Reformert Kirke i København Axel Bargheer et langt og
indholdsrigt foredrag om: ”De forskellige reformatorer – også de mindre kendte – og protestantiske
trosretninger siden reformationstiden”
Til kulturnatten i Den reformerte Kirke i Gothersgade d. 12. oktober 2018 deltog vi som forening med en
foto-kavalkade visende huguenot-efterkommere og serverede kaffe/te med kommenskringler. Det var Ina og
Flemming Dupont Riber, der sammen med Jens og Johanne Koudal, stod for dette arrangement. Udover
fortæringen står vi for enhver snak om huguenotter og slægtsforskning i disse familier. I år fik vi faktisk 2
nye medlemmer på kulturnatten. Hvis der i forsamlingen findes nogen, som kunne tænke sig at være med at
repræsentere DHS ved kulturnatten, er de hjerteligt velkomne – bare meld jer til bestyrelsen.
Søndag den 2. december 2018 arrangerede vi en udflugt til Fredericia, hvor der var 1. søndag i advent i den
reformerte menighed med gløgg, kaffe, æbleskiver, stollen og derudover lotteri, salg af mos, gran og
juletræer. De kalder arrangementet ”Jul i den gamle skole”. Der blev grillet pølser og varmet brød, og der var
dækket borde i den lille skolestue, hvor man kunne hygge sig og snakke med andre i rolige omgivelser.
Desværre var det kun Jens og Johanne Koudal samt Jan Janssen og Elisabeth le Fèvre Honoré, der tog afsted.
Vi synes det var hyggeligt; vi blev varmt modtaget, og vi overværede også gudstjenesten om eftermiddagen
med Lucia-optog. Det kunne have været rart at være derovre som en større gruppe fra København.
Den 31. januar 2019 holdt byhistoriker Jan E. Janssen foredraget: ”Lux lucet in tenebris – valdensernes
historie”.
Den 26. februar 2019 holdt formanden foredraget: ”Queyras i Østfrankrig – en region tæt på Piemont – med
både huguenotter og valdensere”.
Efter generalforsamlingen i dag skal vi høre Jan Janssen fortælle om: ”En ukendt side af huguenotternes
kultur” - om de forfinede huguenotter i byerne og deres sofistikerede livsstil.
Med hensyn til kommende arrangementer har vi flg. planer:
Den 17. marts 2019: Fejrer præsten Sabine Hofmeister 25 års jubilæum, siden hun blev ordineret til præst i
Fredericia. Jens, jeg og Elisabeth le Fèvre Honoré tager derover til arrangementet.
Den 25. april 2019 holder advokat, cand.jur. Christian de Jonquières foredraget: ”En beskrivelse af
huguenotfamilien de Dompierre de Jonquières, der forlod Frankrig i 1687 og bosatte sig i Danmark i 1798
efter af have opholdt sig i Haag/Leiden i Holland, over 1000 års historie med hovedvægten på tiden efter
1798”. Han vil efter aftale medbringe 8-9 personer fra slægten de Jonquières til foredraget.
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Besøg hos Institut Francais i Studiestræde 5, København i maj eller juni. De afholder sprogkurser,
kulturformidling, udvekslingsbesøg m.m.
Efterårets planer er endnu ikke skemalagt, så dem har vi ikke datoer på.
Vi har haft kontakt med Den reformerte Menighed i Fredericia. Deres ønske til jubilæet, 300 år siden
huguenotternes ankomst til Fredericia, er et foredrag om ”Forbindelsen mellem Fredericia og København”,
som forberedes til efteråret 2019. Måske d. 28. august i Fredericia.
Desuden har de i Fredericia deres store jubilæumsfest d. 29. september 2019.
Af øvrige arrangementer i København: Har vi påtænkt noget slægtshistorisk om familien de Coninck eller
familien Louison. Evt. et foredrag om huguenotterne i Nordfrankrig, og måske noget vedr. kunst, musik,
opera eller teater. Men det er løse planer, og andre forslag er meget velkomne. Vi vil også gerne deltage ved
kulturnat i København og adventsarrangement i Fredericia.
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. Bestyrelsen har besluttet mindst én gang om året at besøge Fredericia.
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. Fra
13. – 15. september 2019 afholdes den 51. Tyske Huguenotdag i Potsdam (Tilmelding 10. august).
Les Amitiés Huguenotes Internationales afholdt ”Reunion for huguenotefterkommere” i Reims fra 17. – 23.
september 2018. Her deltog Torben Devantie, Jens og Johanne Koudal.
Tak.
Johanne Louison Thorup Koudal
formand
Særlig tak
Udnævnelse af æresmedlem: Erik Grandjean.
Til afgående best.-medlemmer Anette, Jan, Ina + dirigent Erik.
Tak.
Johanne Louison Thorup Koudal
formand”
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Årets formandsberetning blev herefter godkendt af forsamlingen.
Dernæst gennemgik kasserer Jens Koudal det reviderede regnskab, som også blev godkendt. På kontoen står
ca. 50.113,03 kr.
Kontingentet for 2020 blev af bestyrelsen foreslået uændret, således:
Husstande
Erhvervsaktive
Pensionister/studerende

kr. 200
kr. 150
kr. 100

Dette kontingent blev godkendt af forsamlingen.
Vedr. valg til bestyrelsen blev valgt Randi Anna Ottosen som bestyrelsesmedlem for 2 år. Et bestyrelsesmedlem mangler, og forsamlingen godkendte, at bestyrelsen kunne besætte pladsen, hvis der findes en
person, som har lyst at indtræde i bestyrelsen. Som suppleanter genvalgtes Elisabeth le Fèvre Honoré, og Ina
Dupont Riber blev valgt. Vi talte om, at der faktisk savnes en sekretær i bestyrelsen, hvilket man vedtog
skulle med på dagsordenen til førstkommende bestyrelsesmøde.
Lis Funding blev genvalgt som revisor, og Kristian Svend Kinch blev valgt som revisorsuppleant.
Indkomne forslag: To indkomne forslag. Det ene fra bestyrelsen. Det andet fra Erik Louis Clément.
Bestyrelsens forslag bestod i en mindre ændring af oplysningerne om kontingentbetaling, da girokort ikke
længere benyttes. Denne ændring blev vedtaget. Erik Louis Cléments forslag vedrørte indtægterne for salg af
jubilæumsbogen, hvor det blev foreslået, at indtægterne fra salget skal benyttes til ny viden om huguenotter,
f.eks. i form af slægtsforskning. Forslaget indeholdt at beløb til støtte i f.eks. slægtsforskning eller andet på
5000 kr. eller derover kræver 2/3 flertal på en generalforsamling, mens beløb under 5.000 kr. kan vedtages
anvendt alene ved bestyrelsens godkendelse. Ole Honoré ønskede en tilføjelse til Erik Cléments forslag,
nemlig at tilføje aktiviteter til forslaget. Forslaget blev ligeledes vedtaget med Ole Honorés lille tilføjelse.
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 Jan Janssen om ”En ukendt side af huguenotternes kultur”; et kort foredrag om de forfinede
huguenotter i byerne og deres sofistikerede livsstil.
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Efter foredraget nød vi et traktement med kaffe, te og franske kager.

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

