
Referat fra Bestyrelsesmøde den 2. april 2020 via Zoom
Deltagere: Jens Christian Andersen, Poul Erik Poder (uden billede),
Gunnar Thuesen, Carsten Mortensen, Mette Borchert Vahlun og Bente
Pedersen
1. Referat fra 18 februar - godkendt og underskrives senere
2. Tilføjelser til dagsorden - ingen
3. Økonomi ved kassereren – kassebeholdning d.d. OK. Kontingent er ikke
modtaget endnu.
4. Sidens sidst:
A: 18/2-2020 Generalforsamling samt foredrag med Ulrich Alster Klug –
forløb planmæssig
B: 10/3-2020 Erik Kann om Godsarkiver – godt foredrag – ham kan vi godt
bruge en anden gang
5. Kommende møder:
A: 24/3-2020 Leif Lillesøe i Kolding- gotisk skrift aften blev aflyst –
hvornår skal vi have ham? – Jens Chr. Kontakter ham og foreslår den 22/9 eller
20/10 2020 på en klubaften.
B: Peter Olsen d. 14 april er aflyst men hvornår skal han så komme ? – Jens
Chr. Kontakter ham om, at vi udskyder ham til 27/4 eller 11/5 2021.
C: 28 april skal denne klubaften gennemføres – aflyses den 28/4 og udsættes
til 19/5 eller 26/5. Poder undersøge hvornår vi kan få Knudepunktet.
6. Ungdomsafdeling/arrangement for unge:
Tanker – Jeg forestiller mig at vi arbejder på at få flere unge måske helt
ned til 1617-18 år til at interessere sig for Slægtsforskning. Min teori er at
der er grobund for det i disse år og derfor skal vi finde ud af om vi har
lyst/mod på at gøre noget for at få denne aldersgruppe med ? Hvis vi har
lyst til at komme i gang med det nu, hvad er det så der skal gøres for at få
kontakt med de unge ?
Mette laver ideskabelon udfra de tanker hun gør sig samt de input vi indtil videre er
kommet med. Mette sender det til os via mail inden næste bestyrelsesmøde hvor vi
tager det op igen.
7. Programmet for næste år 2020-21: - er på plads. Tommy P. Christensen har
også svaret ja.
A: Skal der være nogle slægtsforskerdage f.eks. lørdag ? 9/1-2021 er foreslået. 
Poder undersøger om Knudepunktet er til rådighed.
8. Næste bestyrelsesmøde? 19. Maj eller 26. Maj kl. 18 på Knudepunktet.
9. evt. intet
Tak til Mette for teknisk bistand.


