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Til medlemmerne

12. oktober.2020

Referat af afholdt ordinær generalforsamling i Det danske Huguenotsamfund den 8. oktober 2020.
Johanne Louison Thorup Koudal bød velkommen til forsamlingen. I alt 13 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 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 14. marts 2019. Bestyrelsen har siden da holdt to
bestyrelsesmøder. Derudover har vi kommunikeret pr. mail og tlf., 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 havde et glædeligt gensyn i 2018 med pastor Ulrich Dusse og Helga Dusse, der kom helt fra MörfeldenWaldorf nær Frankfurt a.M. for at deltage i vores jubilæumsarrangement. Desværre er pastor Ulrich Dusse,
der var bestyrelsesmedlem i Det danske Huguenotsamfund og præst i Den tysk-reformerte Kirke i
København i 12 år, afgået ved døden d. 5. februar 2020. Vi, der har kendt hans humor og hjertevarme
personlighed, vil savne ham!

Som bekendt mistede vi tidligere også vores protektor, Hans Kgl. Højhed Prins Henrik i 2018. Normalt
ophører et protektorat, når protektoren dør. Hofmarskallatet meddelte os, at vi kunne ansøge om at få
prinsesse Marie som protektor, hvilket bestyrelsen enstemmigt besluttede at gøre. Prinsesse Marie har
efterfølgende meddelt, at hun ikke ønsker at være foreningens protektor.
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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. Kitte Lyhne-Nielsen ønskede ikke at deltage i arbejdet,
men vi har fået skriftlige forbedringsforslag fra Jan Janssen og Erik Louis Clément.

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 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. Desværre har vi været uheldige, at et billede, som vi ikke havde rettigheder til, kom på
hjemmesiden ved en fejl. Derfor fik vi en bøde for at offentliggøre et foto, som en anden person havde
rettigheder til. Jan Janssen har betalt en del af bøden, og DHS den resterende del.

Vi har arbejdet hårdt på bogen om huguenotterne i Kbh. Især Jan Janssen og Erik Louis Clément har arbejdet
målrettet med materialet til jubilæumsbogen. Det store redaktionsarbejde stod Erik Clément for. Fondene
havde bevilget flere penge, end vi kunne få brugt, men vi fik lov at beholde disse beløb, så vi kunne trykke et
2. oplag på 200 ekstra bøger. Dette blev besluttet, da bøgerne har solgt godt i Danmark og enkelte er solgt til
Tyskland. Det andet oplag er nu trykt og betalt og opbevares hos formanden til fremtidigt salg.

Årets øvrige arrangementer
Den 14. marts 2019 holdt Jan Janssen foredraget: ”En ukendt side af huguenotternes kultur” - om de
forfinede huguenotter i byerne og deres sofistikerede livsstil. 16 personer var til stede. Samme dag blev Erik
Grandjean udnævnt til æresmedlem i foreningen.
Den 25. april 2019 holdt 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”. Der var 15 personer til foredraget.
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Den 21. maj 2019 Udflugt til Ny Carlsberg Glyptotek med udstillingen ”Perfect Poses – fransk skulptur” og
efterfølgende spisning i restauranten.
Den 30. september 2019 udflugt til Institut Francais, Studiestræde 5-7 i København med udstillingen ”Tell
me about Home” af Charlotte Lakits. 7 personer deltog i foredrag, så den fotografiske udstilling om
Grønland og spiste frokost sammen på La Pétanque.
Den 10. november 2019 holdt formanden foredraget ”Hvor drog de hen, da de drog bort” om udvandring fra
Fredericia by efter 1719 i Fredericia. Dette som en jubilæumsgave fra DHS til Den reformerte Menighed.

Den 21. november 2019 holdt formanden samme foredrag for 22 gæster i København.
Til kulturnatten i Den reformerte Kirke i Gothersgade d. 11. oktober 2019 deltog vi som forening med en
foto-kavalkade visende huguenot-efterkommere og serverede kaffe/te med kommenskringler. Det var Ina
Dupont Riber og Flemming 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 1
nyt medlem på kulturnatten. Det var et forfærdeligt regnvejr, så der mødte færre gæster op end sædvanligt.
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 2021.

Søndag d. 1. december 2019 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. Desværre var det kun Jens og Johanne Koudal
samt Kirsten Dupont Hartmann, der tog afsted. 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. Også denne dag druknede i regnvejr.
Den 27. februar 2020 hold præst Kasper Morville et foredrag ”Jesus og de jødiske fester”. Der var 13
personer til stede, og vi fik en rigtig god indføring i jødiske traditioner.
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Med hensyn til kommende arrangementer i 2020 havde vi flg. planer:
Forårets og efterårets planer var endnu ikke skemalagt, så dem havde vi ikke datoer på.

Vi havde påtænkt noget slægtshistorisk om familien de Coninck. Evt. et foredrag om huguenotterne i
Nordfrankrig og Potsdam. Men det var løse planer, og andre forslag er meget velkomne. Vi ville også gerne
deltage ved kulturnatten i København 2020. Denne er imidlertid udsat til 2021 pga. corona-epidemien.

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.

Den 17. marts 2019: Fejrede præsten Sabine Hofmeister 25-års jubilæum, siden hun blev ordineret til præst i
Fredericia. Jens Koudal, Johanne Koudal og Elisabeth le Fèvre Honoré tog derover til arrangementet.

Den 29. september 2019 holdt Den reformerte Menighed i Fredericia stor 300-års jubilæumsfest, hvor
huguenotternes ankomst i 1719 blev fejret. Der deltog Jan Janssen, Kirsten Dupont Hartmann, Jens og
Johanne Koudal m.fl.

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 afholdt man den 51. Tyske Huguenotdag i Potsdam, hvor Jens og Johanne Koudal
var til stede. Forår 2020 og efterår 2020 har corona-epidemien også sat en stopper for deltagelse i
arbejdsfællesskabet med vores tyske søsterorganisation. Arrangementer er blevet udsat eller helt aflyst. Også
tyskernes valdenserdag i sept. 2020 i Gottstreu og Gewissenruh nær Bad Karlshafen er aflyst i år.
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Tillæg til årsberetningen
Vores generalforsamling d. 12. marts 2020 blev aflyst, da det danske samfund lukkede ned omkring d. 11.
marts 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. Selv om det nu er blevet efterår, er det stadig vanskeligt for foreninger at
have et almindeligt foreningsliv. Der anbefales foruden sund fornuft, masker, sprit og holden afstand. Det er
det, vi forsøger i dag ved vores generalforsamling, så ingen udsættes for unødig smitterisiko, men det er
klart, at anbefalingerne også betyder, at færre tør tage til København og mødes med mange, som de ikke i
hverdagen er i kontakt med. Ingen tvivl om, at det har betydet meget for Det danske Huguenotsamfund og
for vores møde i dag, at mange mennesker er ekstra forsigtige med at gå ud for tiden. Tak til jer, der trodsede
faren og mødte op trods alt!

Vi har mistet 2 medlemmer på grund af dødsfald i denne sommer: Erik Grandjean vores æresmedlem, og
Henrik Wulff, hvis søn Stellan Nørregaard Wulff stadig er medlem hos os.

Særlig tak
Til afgående best.-medlem Kitte og dirigent Erik.
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, og det var et generelt ønske fra forsamlingen, at
regnskabet fremover bliver udspecificeret med flere detaljer, så det bliver mere gennemskueligt.
Kontingentet for 2021 blev af bestyrelsen foreslået hævet med 25,- kr. pr. medlemskab. Kontingent foreslås
øget, da vi gerne vil kunne tilbyde bedre foredrag og arrangementer. Det var i 2014, at vi sidst forhøjede
kontingentet. Forsamlingen blev dog enige om at fortsætte med uændret kontingent, således:
Husstande
Erhvervsaktive

kr. 200
kr. 150
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Pensionister/studerende

kr. 100

Dette kontingent blev godkendt af forsamlingen.
Vedr. valg til bestyrelsen blev Jens og Johanne Koudal genvalgt for 2 år. Arne Dupont blev valgt som
bestyrelsesmedlem for 2 år (i stedet for Kitte). Som bestyrelsesmedlem blev valgt Peter le Fèvre for 1 år (på
Arnes plads). Som suppleanter genvalgtes Elisabeth le Fèvre Honoré og Ina Dupont Riber.
Lis Funding blev genvalgt som revisor, og Kristian Svend Kinch blev genvalgt som revisorsuppleant.
Indkomne forslag: Ingen.
Jan Janssen 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 Louis Clément har fremsendt.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede slutteligt dirigenten for sin 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 Jan Janssen om ”København som historisk indvandrerby”, et kort foredrag opsummering af
interessante hovedlinjer og detailler vedr. byens indvandrere.
Efter foredraget var der intet traktement, idet det pga. corona-epidemien var en betingelse for at kunne låne
lokaler til arrangementet.

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

