
Bestyrelsesmøde 14. september 2021 kl. 18,00
Knudepunktet, Kærhøjparken 19, 6600 Vejen

 

Afbud fra Mette, Gunnar

1. Referat fra d. 23-8-2021, Generalforsamling og konstituering 

Godkendt

2. Tilføjelser til dagsorden 

Ny pkt 9: Kabler til mødelokale

3. Økonomi ved kassereren 

4. Sidens sidst 

A: Slægtsforskerdag. 

Hvad er godt og hvad er skidt. 

Lørdag er godt. Overvejer formen: A: Et foredrag og hjælp resten af dagen til 
hjælp. B: Formiddag for nye med foredrag over middag efterfulgt af videre 
hjælp. Forsøger med skarpere udmelding forud med stikord om hvad der fx 
kunne gives hjælp til. 

Fint bogsalg. Ikke for kompliceret indhold i foredrag. (nybegyndere) 

Satser på et lignende arrangement i januar.  (29. januar er i kalenderen). Vi 
går i tænkeboks indtil næste bestyrelsesmøde i forhold til indhold. (Fx salldata)

Facebook på dagen 

Hvis det skal gentages hvordan så? 

B: Mødet i Odense 11. september 2021 for Lokalforeninger. 

Carsten Mortensen deltog i mødet. Referat er sendt ud til bestyrelsen.

Der er taget kontakt fra Rikke i Kolding. Vi inviterer til et fælles 
bestyrelsesmøde.

Webmaster: En opfordring - Vi tager initiativ i forhold til sikring af koder mm 

Slægtsforskning Kongeaaen:  

Formand Jens Christian Andersen. 

Toftager 16, 6660 Lintrup. - toftager16@lintrup.dk – 74855423 - 30115423

file:///C:%5CUsers%5CCarsten%5CDocuments%5CSl%C3%A6gtsforskning%20-%20Dagsordner%5CDagsorden%20og%20referat%5Ctoftager16@lintrup.dk


5. Kommende møder: 

A 14. september 2021 kl. 19,00 Lægdsruller før 1850 og til i dag – husk PC. 

B 28 september klubaften Hvad skal der være på programmet? 

Vi foreslår fortsat hjælp til lægdsruller. Om at lægge et program ind – Fx 
Legacy eller lignende.

C 12. Oktober:  Family search ved Bodil Grove 

Se pkt. 6

6. Flere unge i foreningen – er der noget vi kan gøre nu? 

Snak med Rikke – forkvinde i Koldinghus har samme tanke. Kan/skal vi 
samarbejde? 

Vi tager initiativ til fælles bestyrelsesmøde.

Vi forsøger at tage kontakt til unge via facebook til den 12. oktober med tilbud 
om gratis foredrag. (Mette og Morten får opgaven)

7. Facebook – Små artikler til Mette? 

Forsøger at få de sidste sendt afsted

8. Næste bestyrelsesmøde? 

12. oktober 2021 klokken 18.00

9. Kabler:

Vi mangler en forbindelse i mødelokalet fra skærmstik til miniHDMI og USB. 
Polle kontakter Centerlederen.

10. evt. 

Ide: Viborg slægtsforening: Brugerhjælp 10.00 – 12.00


