
Dagsorden til Lokalforeningsrådets møde d. 11. september 2021

11.00 – 16.00

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af referat af sidste møde.

4. Orientering fra bestyrelsesarbejdet i Danske Slægtsforskere.

 DS’s online foredrag. Indkommen klage over Danske slægtsforskere fra en 
lokalforeningsgeneralforsamlling. (Koldinghus). Går de lokale foreninger i bedene. 
Svar på vej ud.

 Fortsætter indtil videre. – 4 stk. planlagt. Primært et coronatiltag. Færre foredrag 
fremover. Pt. ca. 600 følger sådan et foredrag.

Der kan være sammenfald i planlagte foredragsholdere.

DS kan klare lidt dyrere foredrag.

 Slægtsforskernes Bibliotek. Snak om bestilling/lån af bøger. Der arbejdes på at 
bøgerne får et nationalt ID-nummer, så det kan sendes til det lokale bibliotek til 
læsning her.

 Arkivlov. Ligger pt stille. Der arbejdes på adgang til elektroniske kirkebøger over 
døde med adgang til indtil for ti år siden.

 DS holder jævnligt møde med rigsarkivaren for at lægge pres på en revision. Den 
elektroniske kirkebog virker ikke endnu for præsterne. Hver enkelt data skal 
verificeres.

5. Erfaringsudveksling. Coronaår.

Kongeaaen: 

4 – 5 Zoommøder i bestyrelsen.

Slægtsforskerdag en hel lørdag. 15 nye interesserede. 4 klubaftener og 8 foredrag 
sammen med Folkeuniversitetet. Samarbejde med Koldinghus.

Ungeindsats: to under/omkring 30 i bestyrelsen. Kontakter til uddannelsesstederne i 
kommunen. Overvejer kursus i skråskrift. 

Er i fuld gang igen efter et coronaår.

Bestyrelsesrunde med præsentation af bestyrelsesmedlemmerne på FB i vores FB-gruppe 
Kongeaaen 

Fra andre foreninger:

 Nykøbing Falster: FabLab på Bibliotektet med bredformat printer: Kan printe 
slægtstræer. Papir på rulle – 75 cm bred. 2 bestyrelsesmedlemmer uddannet til at 
bruge dem. Betaling pr meter.

 Åben FB-gruppe giver flere følgere.

Snak med Rikke fra Koldinghus om ungeindsats. Hun har lidt de samme tanker.

Tjek ”Djursdatabasen” – se link i dagens officielle referat. Flere roste tilgængeligheden.

Børnefamilieslægtsforskere kommer ikke til aftenmøder. Her lægges børn i seng.

Glostrup har mødt dem i et indkøbscenter. Her fortæller de, at de er meget interesserede, 
men ikke kan finde tid til medlemsmøder om aftenen.



6. Indkomne punkter/forslag.

 Lokalforeningernes bankforbindelser (se bilag 1). ”Altinget” kar sidste år lavet en 
undersøgelse via DGI. Se link i referat. Udveksling af synspunkter. Nye foreninger 
efterlyser udveksling af ideer til hvilke banker der gør det billigt. Alle foreninger skal 
have en digital mailboks via en bank med eget CVR-nummer. 

 Nyt mødested (se bilag 2). Opbakning til at placere det i Odense

 Regler for ½-årlige indberetninger af arrangementer: Datoer 15/1 og 15/7 er datoerne 
uanset hvad der står andre steder. Udbetaling forsøges gennemført senest 4 uger 
senere.

 Efterlyser udmelding på hvilket vindue der kan hentes medlemsantal.

7. Valg af et medlem til Danske Slægtsforskeres bestyrelse frem til marts 2022 (Hans 
Mølgaard er på valg).

Genvalgt

8. Valg af et medlem til Danske Slægtsforskeres bestyrelse frem til marts 2023 (Kurt 
Pajbjerg er på valg).

Genvalgt

9. Valg af en suppleant for bestyrelsesrepræsentanterne til Danske Slægtsforskeres 
bestyrelse (kun i marts).

10. Valg af mødeleder (skal vælges blandt de to valgte DS-bestyrelsesmedlemmer).

Skal indkalde til og afvikle mødet. Hans Mølgaard genvalgt

11. Næste møde – fastsættelse af dato og sted. Forsøger at veksle mellem lørdage og 
søndage.

Dato: 6. marts 2022 klokken 11.00 – 16.00

12. Eventuelt.

Akut bortfald af Webmaster kan nedlægge foreningen p.g.a. kodetab. Lav en 
foreningsmanual med den type oplysninger. Kan gemmes på en googlekonto som 
bestyrelsen så kender login til.


