
Referat 12-10- 2021 kl. 18,00

Knudepunktet Kærhøjparken 19 Vejen

1. Referat fra d. 14-9-2021. 

Godkendt

2. Tilføjelser til dagsorden

Ingen

3. Økonomi ved kassereren 

Indestående: 16250,38 kroner

4. Sidens sidst 

A: 28 september klubaften - Tilfredse med aftenens forløb. Hjælp til Legacy 
fungerede godt.

B: HDMI stik. v/ Poul Erik – Fik det ene stik til at virke. Kontakt til 
Knudepunktet for at få et bedre format på fremviseren.

5. Kommende møder: 

A 12 oktober Family Search ved Bodil Grove 

Er klar.

B 26 oktober - klubaften. Hvad skal vi have på programmet? 

Opfølgning på Legacy, Family Search.

C 9 november I foredraget gennemgås hvem kartoffeltyskerne var, hvorfra de 
kom, hvorfor de kom og hvorhen de tog. Aksel Kramer 

Vi forsøger at kontakte de lokalhistoriske foreninger.

6. Møde med Kolding – Slægtsforskerne. 
Slægtsforskning Kongeaaen:  

Formand Jens Christian Andersen. 

Toftager 16, 6660 Lintrup. - toftager16@lintrup.dk – 74855423 - 30115423
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Jens Christian har skrevet med Kolding. Vi forsøger stadig at finde et tidspunkt
hvor de kan besøge os til et aftensmøde 18.00 – 19.00

7. Slægtsforsker dag 29 januar. Hvad skal programmet være? Skal vi have en 
oplægsholder på? 

Lokalerne er booket. Forsøger at lave et foredrag med Sall-data klokken 9.00 –
ca. 11.00. Herefter skal deltagerne i gang selv. Vi overvejer et todelt indhold, 
hvor foredragsholderen giver stof til de viderekomne. FX gotisk. Kan vi finde 
en, der kan tilbyde det over middag. Vi henvender os til medlemmerne for at 
lodde stemningen i forhold til hjælp til Gotisk. Frist for tilbagemelding ca. 14 
dage. Økonomien mener vi er der til to foredrag. Gerne 10 personer til et hold 
med gotisk. Kan vi finde to lokaler over middag. (Blå stue)

8. Facebook – Hvad skal med fra møderne? Vores Hjemmeside er der nye 
ønsker til indhold

Korte indlæg fra vores foredragsaftener. Vinkel: Vi har haft besøg af---. Næste 
gang kan du møde ….

Mener Gunnar kan se besøgstallet på hjemmesiden.

9. Næste bestyrelsesmøde? 

9. november 2021 klokken 18.00

10. Evt.

Ide til novembermødet: Viborg slægtsforening: Brugerhjælp til nybegyndere 
10.00 – 12.00 (Slægtsforskningscafé)

Slægtsforskning Kongeaaen:  

Formand Jens Christian Andersen. 
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