
Referat fra Bestyrelsesmøde den 14.11.2017 på Knudepunktet

Deltagere: Jens Christian Andersen, Ejner Thygesen, Poul Erik Poder, Bente Pedersen.

1. Referat fra d. 12-9-2017. Godkendt.

2. Tilføjelser til dagsorden. Punkt 4 d.

3. Økonomi ved kassereren. ok

4. Siden sidst :

a: Slægtsforskerhjælp: 13 september kl 15-18 Vejen, 28 september kl. 15-18 Holsted, 7 
oktober kl. 10-13 Brørup, 8 oktober kl. 10-14 Rødding. Der har ikke været den store 
interesse. Vi gentager ikke foreløbig.

b: Forsvarets arkiver ved Jørgen Green. Foredraget evalueret.

c: Doris Hedegaard mener ikke vi skal skrive til Tommy Hedegaard. Slettes fra mailliste.

d. Sammenlægning.  Forslag af 5/11-2017 udleveret. Behandles på næste bestyrelsesmøde.

5. Gotisk skrift- kursus   : Aflyst en gang ny kursus aften ? Jens Chr. tager kontakt til Ulrich 
for forslag til en dato efter nytår.

6. Kursus for nybegyndere i slægtsforskning i januar/februar/marts. Lokaler på 
Knudepunktet er gratis  siger Ejner Skal vi prøve? Vi har besluttet, at lave et kursus over 2 
lørdage. 24/2-2018 og 17/3 2018 kl 10-15. Tilmeldingsfrist den 10/2. Vi arbejder videre 
med det på næste bestyrelsesmøde.

7. Programmet for 2018-2019.  Hvordan vil vi lave det denne gang? Hvornår laver vi det? 
Datoer fastlagt. Ejner tjekker datoer med Knudepunktet. Forslag til foredrag fremsat. 
Endelig beslutning på næste møde

8. Hjemmeside /Facebook. Hvad skal vi evt. have fornyet-gjort. Udsat til næste møde

9. Foredrag d. 14 november ved Ulrich Klug = Skifterne fortæller - om skifter og 
overformynderiarkivalier Aflyst. Udsættes evt til onsdag den 24/1-18 eller onsdag den 7/2-
18. Jens Chr aftaler med Ulrich. Foredrag d. 5 december Svend-Erik Christiansen, 
Slægtsforskning og brug af skøder og panteprotokoller.

10. Klubaften d. 28 november: Et medlem: Jeg har selv været medlem hos MyHeritage men 
har oplevet, at en masse af mit blot bliver kopieret, hvilket jeg ikke bryder mig om, så 
derfor har jeg flyttet mit slægtstræ og vil gerne lige gøre lidt reklame for et gratis og privat 
slægtstræ på nettet. Man kan få overført sin gedcom fl, så intet går tabt og det er ganske 
privat. Der er samtidig stor hjælp med slægtsforskning fra ejer og andre medlemmer af 
denne side. Det eneste man skal gøre er, at oprette sig som bruger 
”hyp://genealogiskforum.dk/” og derefter bestille et slægtstræ. Så vil man blive kontaktet 
af ejeren Peter Kromann som så opretter og overfører gedcom flen. Jeg håber det er noget 
som også andre i DIS-Kongeå gruppen kan bruge. Mange venlige hilsner

Karin fortæller selv om det på næste klubmøde. Ca. 45 minutter.  medlemmerne opfordres 
til at medbringe PC.

11. Slægtsforsker hjælp på bibliotekerne.: 18. november kl. 10-12,30 Vejen. Ejnar og Bente.



12. Slægtsforskerdag i Åbenrå 18. november. Jens Chr og Benedikte laver en stand og 
reklamerer for Kongeåen.

13. Hilsen til Karin Wingsted? Jens Chr tager kontakt til Karin med en tak for indsatsen i 
bestyrelsen.

14. Næste bestyrelsesmøde. 5. december 2017 kl. 18.

15. Evt. intet


