
 

 
 
 

Danske Slægtsforskere Hillerød 

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen 18.03.2020 

 

Danske Slægtsforskere Hillerød blev stiftet den 09.10.2018, sidste ordinære general-

forsamling blev afholdt den 27.03.2019.  

 

Efter generalforsamlingen konstituerende bestyrelsen sig: 

Birgit Vinholt Hansen, formand og kasserer 

Flemming Svane-Petersen, næstformand 

Finn Tangaa, som også er web-master 

Elisabeth Enghave og Birgit Larsen, begge bestyrelsesmedlemmer 

Maren Søndergaard Petersen og Ole Rafn Petersen som suppleanter. 

 

Vi har holdt følgende medlemsmøder: 

21.01.2019: Slægtsforskningssystemer v/Finn Tangaa. Ancestry, MyHeritage, Legacy, 

Brothers Keeper mm blev gennemgået. 

26.02.2019: Straffe og politisager v/cand mag Michael Dupont, Rigsarkivet. Vi fik 

gennemgået, hvordan finder du det rigtige arkivalie, Daisy, indgangen til arkivalier, 

Arkivalier i AO, Politi- og straffesager indtil 1897/1919, Straffeakter i 1900-tallet, Lidt 

om Arkivloven. 

27.03.2019: DNA i slægtsforskningens tjeneste v/Anders Mørup-Petersen. Foredraget 

omhandlede, hvilke muligheder vi har for at tolke DNA-resultater, så man måske let-

tere kan forstå, hvordan man kommer videre med disse. 

25.04.2019: Historisk indlæg om Hillerød v/forfatter og journalist Lennart Weber. Ge-

niet fra Nellerød, snedker Jens Poul Andersens eventyrlige liv og historien om Nelle-

rødmandens opfindelser, bl.a. kameraer blev fortalt på levende vis. 

03.09.2019: Pigerne fra Sprogø v/historiker Carsten Egø Nielsen. Her blev fortalt om 

de Kellerske anstalter, særligt internatet på Sprogø, som husede åndsvage og seksu-

elt løsagtige kvinder.  

30.09.2019: Skifter v/slægtsforsker Jørn Dietrick. Generelt om arveret og kort histo-

risk overblik over skiftevæsenet – og hvordan finder man skifterne i Rigsarkivets da-

tabase Daisy og Arkivalieonline. 

05.11.2019: Den Kongelige Fødselsstiftelse v/foredragsholder og slægtsforsker Hans 

Peter Poulsen. Foredrag om de nu tilgængelige protokoller, hovedprotokoller og ud-

sætterprotokoller. 

05.12.2019: Dansk nazi arkiv fra 2.verdenskrig, Bovrup Kartoteket v/ slægtsforsker, 

næstformand i Danske slægtsforskere Per Andersen. Via Slægtsforskernes Bibliotek er 

det nu muligt at få navne på godt 5000 af de knap 23000 personer på listen. Kartote-

ket har altid været omgæret af stor nysgerrighed.  

Alle powerpoints fra foredragene er lagt på vores hjemmeside slaegt.dk/hillerod, un-

der fanen andet/powerpoints. 



 

 
 
 

Studiegrupper 

På opfordring har vi etableret studiegrupper. Vi har haft grupper med Legacy og hånd-

tering af gl. dokumenter og fotos. Gruppen med fotohåndtering har kørt over nogle 

søndage og er stoppet foreløbig. 

Legacygruppen er midlertidigt nedlagt grundet længerevarende sygdom hos vores 

webmaster. 

DNA-gruppen kører i bedste stil. Man mødes 1. og 3. søndag i måneden og drøfter 

nye dna-fund. Derudover har Anders Mørup-Petersen været på besøg igen og i sam-

fulde 4 timer fortalt om DNA, BIG Y, og haplogrupperne. Power-points og forskellige 

links ligger under slaegt.dk/hillerod under fanen power points, mrk. DNA for øvede. 

Gruppen fortsætter. Tovholder er Joan Eriksen 

 

Nyhedsbreve 

Vi tilstræber at sende nyhedsbreve jævnligt. I 2019 er der udsendt nyhedsbreve star-

tende med nr. 3 i januar 2019 - til og med nr. 11, i december 2019, i alt 9 nyheds-

breve. Nyhedsbreve kan læses under slaegt.dk/hillerod, fanen nyheder, nyhedsbreve. 

 

Hjemmesiden 

Vi er kommet godt i gang med vores hjemmeside. Der er ;-) igen under 

slaegt.dk/hillerod lagt arrangementer ind, hvor vi annoncerer vores aktiviteter for 

kommende ½-år ad gangen. 

Der kan ses nyhedsbreve, under fanen Foreningen ses bestyrelsen, vedtægter og re-

ferater fra generalforsamlingerne.  

Under fanen andet, ses powerpoints, bestyrelsesreferater og (under udarbejdelse) 

billeder, som har været på vores forside. 

Forsiden indeholder en knap til at indmelde sig på – og det bemærkes, at de billeder, 

der lægges på siden er brugt med tilladelse fra respektive fotografer. 

 

Vi vil fortsat opfordre jer medlemmer om at skrive til os i bestyrelsen med forslag og 

gode ideer til aktiviteter. 

 

Medlemmer 

medio feb.2019 havde vi 85 medlemmer i foreningen. Den 30.01.2020 kunne vi tælle 

133 medlemmer. Vi dækker geografisk det vestlige Nordsjælland. 

  

Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer og samarbejdspartnere for den overvæl-

dende støtte og det overvældende engagement, der er lagt for dagen i den forløbne 

tid. Vi glæder os til at tage hul på endnu et spændende år i slægtsforskningens tegn.  

 

På bestyrelsens vegne, den 02.02.2020 

Birgit Vinholt Hansen, formand 


