
 

  
 

Hillerød 

1 
 

 

 

Bestyrelsens skriftlige beretning 2020 

til generalforsamling 14.09.2021 

 

Danske Slægtsforskere Hillerød blev stiftet den 09.10.2018. Grundet Corona 

restriktioner har det ikke været muligt at afholde en ordinær generalforsamling siden 

27.03.2019.  

 

Den valgte bestyrelse konstituerede sig som:  

Birgit Vinholt Hansen, formand, kasserer og webmaster, Flemming Svane-Petersen, 

næstformand, Finn Tangaa, Elisabeth Enghave og Birgit Larsen. Maren Søndergaard 

Petersen og Ole Rafn Petersen som suppleanter. 

 

Medlemsmøder: 

13.01.2020: Uægte børn og arme kvinder v/ cand.mag Michael Dupont. Et foredrag 

bl.a. om faderskabssager, jordemoderprotokoller, fødselsstiftelsen, 

udsætterprotokoller. Powerpoint fra foredraget er lagt på vores hjemmeside. 

18.02.2020: FamilySearch.org v/ slægtsforsker og underviser Anna Margrethe 

Krogh-Thomsen. www.familysearch.org er blandt verdens største og mest brugte 

genealogiske hjemmesider. Vi fik bl.a. en gennemgang af de vigtigste ting og 

funktioner på siden, hvordan man søger og hvad man kan finde. 

 

Danmark lukkede ned 11.03.3020, så måtte vi aflyse foredrag om Skolegang og 

opdragelse i 1800-1900 tallet 29.03.2020. Billeder i stedet for ord 16.04.2020. Søg og 

find dine svenske aner 05.09.2020. Den Spanske Syge: Angst og Engle 21.09.2020. 

Besøg i Sydsverige Slægtsforskerforening i Helsingborg 24.10.2020. Åbent hus 

26.10.2020. Plejebørn og fattigvæsen 18.11.2020. Julekomsammen 10.12.2020. 

 

Så var gode råd dyre. Danmark lukkede ned, vi gik i isolation og fandt vores 

familiebobler. Vi sprittede af, kunne ikke mødes i hverken små eller større grupper. Vi 

forsøgte at lægge foredrag og møder i Aulaen på Frederiksborg Byskole, Hillerød, men 

nåede aldrig at mødes der, igen grundet opstramning af restriktionerne.  

 

19.09.2020: Nåede vi dog at afholde tema-og undervisningsdag med Legacy, 

slægtsforskningsprogram, v/administrator af Dansk Legacy Anne Marie Holck. Kurset 

var for begyndere og let øvede. Deltagerne betalte kr. 500,00 for deltagelse på 

dagen, så kurset var udgiftsneutralt for foreningen.  

 

http://www.familysearch.org/
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Herefter lukkede Danmark yderligere ned. Vi valgte herefter at bruge ordet at 

UDSÆTTE vores arrangementer. En mere positiv tilgang i en rigtig træls tid. 

Bestyrelsen drøftede hvad og hvordan, vi kunne bringe lidt fællesskab og viden til os – 

Derfor gik vi i gang med at søge efter andre muligheder – og ”mødte”  on-line 

foredrag. Sikke en omvæltning det har givet til os – og til Danmark for den sags 

skyld. Vi fik etableret det første on-line foredrag og lige pludselig kunne vi ”ses” igen. 

Det var et kæmpe løft og en fantastisk ny oplevelser for os. 

 

30.11.2020 , on-line: Retsbetjentarkiver, meget mere end skøder og skifter v/cand 

mag Torben Albret Kristensen. Foredraget blev afholdt som YouTube foredrag med 

mulighed for at se det efterfølgende i 14 dage. Der deltog ca 30 medlemmer on-line. 

Medlemmerne blev orienteret via skrivelse og nyhedsbrev. Der blev givet it-støtte fra 

Finn Tangaa til de medlemmer, der havde problematikker med at logge på.  

 

Dette On-Line foredrag gav os blod på tanden – og vi fortsatte disse foredrag ind i 

2021. 

 

Power-points lægges på vores hjemmeside slaegt.dk/hillerod, under fanen 

andet/powerpoints. 

 

Studiegruppe DNA 

Vi har haft studiegrupper med Legacy og håndtering af gl. dokumenter og fotos. Men 

disse grupper er nedlagt. 

 

Til gengæld har DNA-gruppen holdt løbende møder – dog afstemt og udsat efter 

corona restriktionerne. Man har holdt møder 1. og 3. søndag i måneden og drøfter nye 

dna-fund. Derudover har DNAvidensperson Anders Mørup-Petersen været på besøg og 

fortalt om DNA, BIG Y og haplogrupper. 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 

Der er udsendt nyhedsbreve jævnligt. I 2020 er der udsendt 9 nyhedsbreve startende 

med nr. 12 i januar 2020 - til og med nr. 20 i december 2020. Nyhedsbreve kan læses 

under slaegt.dk/hillerod, fanen nyheder, nyhedsbreve. 

 

Hjemmesiden 

Vi ønsker at gøre hjemmesiden så interessant og informativ som mulig. Hjemmesiden 

ses under: slaegt.dk/hillerod 
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Vi annoncerer aktiviteter, arrangementer, nyhedsbreve, powerpoints, smukke billeder 

fra bl.a. Frederiksborg slot ;-), ligesom man kan se/og skrive til bestyrelsen, se 

vedtægter, referater mv. fra generalforsamlinger samt bestyrelsesreferater. 

 

Medlemmer 

Den 01.01.2021 havde vi 120 medlemmer, Medlemmerne fordeler sig på følgende 

postnumre: 

2100-3200 =  5 medlemmer 

3200-3300 = 13 medlemmer 

3300-3400 = 27 medlemmer 

3400-3500 = 75 medlemmer 

i alt  120 medlemmer 

  

Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke længere har mobilepay. Opretholdelses gebyr ville 

overstige det faktiske forbrug. 

Vi har også besluttet, at deltagere i vores foredrag skal være medlemmer af 

foreningen. Før har gæster kunne betale kr. 50,00 for deltagelse i foredragene. Vi 

finder, at et kontingent på årligt kr. 100,00 for enkeltmedlemsskab er en fair pris for, 

at man kan få fri deltagelse i 4 foredrag og andre aktiviteter.  

Vi har tegnet en ulykkesforsikring således, at foreningen er forsikret i tilfælde af 

ulykkes hændelser i foreningens regi bl.a.under møder. 

Vi deltager i Lokalforeningsrådsmøder og generalforsamlinger under Danske 

Slægtsforskere Danmark. Derudover deltager vi i møder under Frivilligcenter Hillerød 

og Lokalhistorisk foreninger. 

 

Tak 

til  alle medlemmer og samarbejdspartnere for den støtte og gode 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 30.07.2021 

Birgit Vinholt Hansen, formand 

 


