
 

  
Hillerød og omegn 
 
 

REFERAT:  
Bestyrelsesmøde: 14.10.2021, torsdag, kl. 16,30 – 18,30:  
(Næste møde aftalt til: 04.11.2021, torsdag kl. 16,30 – 18,30 i frivilligcenter) 
 
Tilstede: Birgit Vinholt Hansen, Birgit Larsen, Elisabeth Enghave, Bo Michael Ander-

sen, Joan Eriksen, Maren Søndergaard Pedersen og Dorte Nielsen 
Afbud: Malcolm Theakston 
Flemming Svane Petersen deltog ikke. 

 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelse af pkt. 4.1: udarbejdelse af checkliste godkendt, Herefter godkendt 
 

2. Godkendelse af referat af 16.09.2021  referat-2021-29-07.pdf (slaegt.dk) 

Godkendt 
 

3. Foredrag:  
1. juleafslutning: Skal vi invitere ægtefæller/familie og venner med for eksvis 

½-pris=kr. 50,00?  
beslutning: Ja, vi inviterer en gæst med – kan være ægtefælle, familie eller 

ven. Pris for deltagelse af ikke-medlemmer er kr. 50,00. Skal fremgå af ind-
bydelse og der er tilmelding til arrangementet. 
Elisabeth står forindkøb af gløgg og tilbehør hertil – Joan står for pebernød-

der, brunkager og klejner. Betaling via mobilepay  
Elisabeth undersøger om det er muligt at finde én, der kan fortælle om jul i 

gamle dage.  
 

2. kommende foredrag hvor pris for foredragsholder er højere end tidligere – 

foreslåes, at egne medlemmer betaler kr. 50,00 i entre -ikke medlemmer kr. 
100,00 - ?  

Afventer afholdelse af foredrag 15.11. den spanske syge. Måske er prisen 
for ikke medlemmer kr. 100,00 – for høj – og dermed kun få tilmeldinger.  

 

4. Åbent Hus: 08.11.2021, kl. 19 i Byskolens aula.  
Status pr. 05.10.2021: Hillerød: 75, Rønne: 20, Vejle: 73, Holstebro: 25 
I de kommende dage vil DS DK køre markedsføring for arrangementerne på 
Facebook m.v. iflg. Mail fra Per Andersen.  
Vi skal have kontakt til Byskolen, bl.a. for at sikre, at vi kan komme ind og an-

vende av-midler 
• Fordeling af opgaver – nøglekort, check af av-midler, køb af sodavand og 

tilbehør, opstilling af stole – andet? 

https://www.slaegtogdata.dk/
https://slaegt.dk/media/q1znajne/referat-2021-29-07.pdf
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Flemming: Vi mangler svar på om vores folder er færdig ? nøglekort til Aulaen? 
Check af rummet og AV-midler? Nyt program for resten af 2021 og første 

halvår 2022, kan vi få det trykt? 
Elisabeth køber vand og tilbehør.  
Vi møder alle kl. 18,15 for opstilling af stole  

 
4.1: udarbejdelse af checkliste: 

     Joan Eriksen udarbejder forslag til næste møde 
 

5. drøftelse/evt. bevilling af transportudgifter til nøglepersoner i bestyrelsens ar-

bejde – eksvis Åbent hus om søndagen 
tilføjelse : husk parkeringsafgifter 

udsættes til næste møde 
 

6. 2022 - ½-årsplan for første halvdel 

Vedlægges: Beslutning om januar 2022 –  
Vi forsøger afholdelse af workshop med emnet: Skifter og mulig videns-person 

er Jørn Dietrich. En lørdag og gerne afholdelse i Hillerød Mad Marked 
 

7. Flyers: hvor langt er vi ? hvem deler ud på biblioteker ? 

Udsættes  
 

8. evt. 
Birgit vh orienterede om møde 09.10.2021 i formandsforum i Hovedstaden un-
der Danske Slægtsforskere. 

 
Drøftet denne dagsorden: kan man få nyt punkt med under godkendelse af 

dagsorden, til beslutning på samme bestyrelsesmøde. Tages op senere 
 

Drøftet, om medlemmerne får nok for deres kontingent. Der er forslag om at 
arrangere udflugter – til eksvis rigsarkivet og andre vedrørende steder. Der 
sendes forslag til formanden – så de indskrives i vores ide-katalog.  

 
Referent Birgit Vinholt Hansen, 17.10.2021 

https://www.slaegtogdata.dk/

