
Referat fra Bestyrelsesmøde den 27. august 2019 på Knudepunktet

Deltagere: Jens Christian Andersen, Poul Erik Poder, Gunnar Thuesen og Bente Pedersen

1. Referat fra d. 18-3-2019 godkendt

2. Tilføjelser til dagsorden punkt 4e og 4f

3. Økonomi ved kassereren beholdning ok. Vi har pt. 101 medlemmer

4. Siden sidst

a: 2-4-2019 Svend Jakobsen 14 generationer med rod i marsken – vi var heldige, idet Svend 
Jakobsen ikke fortsat holder foredrag

b: 16-4-2019 Klubaften god aften hvor mange fik hjælp

c: Møde med Koldinghus slægtsforsker 9-5-2019 SE REF. Positivt møde

d: Danske slægtsforskeres generalforsamling i Middelfart. Jens Chr og Bendikte deltog

e: Lars Helbo Salldata – bør gentages idet der er mange gode søgemuligheder

f: Åbent hus Danske slægtsforskere – vi fik 7 nye medlemmer i forbindelse med dette 
arrangement

5. Kommende møder:

a:. Klubaften 27 august

C: Kriminalhistorie – Leif Sepstrup 10-9-2019

D: Klubaften 24-9-2019 – indhold besluttes på næste møde

E: Anne Holm Christensen – Sådan skriver du en slægtsbog 8-10-2019

F: På opdagelse i erindringens landskabet Lotte Printz – sammen med FU-vejen 22-10-2019 
+ Kaffe – kaffe arrangeres af os

6. Tur til Århus Stadsarkiv og Mormonkirken i Århus. Formanden medbringer forslag til 
turen som foregår med bus.

Jens Chr undersøger priser på bus til 40 personer. Poul Erik undersøger frokostmulighed.

Besøg på Statsbiblioteket kan være et alternativ til Mormonkirken.

7. Skal vi lave en slægtsforsker dag her i efteråret hvor vi tilbyder hjælp og 
inspiration ????? Vi overvejer at lave 2 lørdage først i det nye år

8. Samarbejde med Kolding – Kolding anvender navneskilte. Det overvejer vi også. Tages 
op på næste møde.

1. sep. Udsendes kursustilbud Gotisk for begyndere. Se vedhæftede. Der skal ske tilmelding 
direkte til Kolding

9. Medlemsadministration tilmelding 1. oktober. Se bilag

Jeg går ud fra at vi vil bruge dette tilbud fra Danske Slægtsforskere. Vi ønsker at gøre brug 
af tilbuddet.

10. Næste bestyrelsesmøde 10/9 kl 18.30



11. evt.


