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Danske Slægtsforskere Hillerød og omegn 
 
Bestyrelsens skriftlige beretning 2021 til generalforsamling 16.03.2022 

 

Danske Slægtsforskere Hillerød blev stiftet den 09.10.2018.  

 

Sidste generalforsamling blev afholdt 14.09.2021. 

Den valgte bestyrelse konstituerede sig som:  

Birgit Vinholt Hansen, formand og webmaster; Flemming Svane-Petersen, næstformand; 

Malcolm Theakston, kasserer; Joan Eriksen, Elisabeth Enghave, Bo Michael Andersen og 

Birgit Larsen, bestyrelsesmedlemmer; Maren Søndergaard Petersen og Dorte Nielsen er 

suppleanter. 

 

Medlemmer 

Den 31.12.2021 havde vi 143 medlemmer, en fremgang i 2021 på 23 medlemmer. Med-

lemmerne fordeler sig på følgende postnumre: 

2100-3000 =   5 medlemmer 

3000-3390 = 43 medlemmer 

3400-3400 = 65 medlemmer 

3450-3660 = 30 medlemmer 

i alt  143 medlemmer 

  

Nyhedsbreve 

Vi har udsendt 6 nyhedsbreve i 2021. Disse kan ses på vores hjemmeside  

slaegt.dk/hillerod under nyheder. Udover vores egen information til vores medlemmer 

formidler vi nyheder bl.a. fra Danske Slægtsforskere Landsforeningen, Slægtsforskernes 

Bibliotek, Historiske Dage, Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. 

Derudover sender vi mails til alle og har gjort dette flittigt i 2021. Der har været flere 

nedlukninger og usikkerhed på om og hvordan, vi kunne afholde vores arrangementer. 

Tillige er udsendt ”huskere” og andre  mails med  disse hurtige informationer til medlem-

merne. 

 

Foredrag  

Grundet nedlukninger og restriktioner besluttede vi at afholde on-line foredrag. Det lykke-

des i stor udstrækning og med stor tilslutning, herunder tilbud om it-hjælp fra Finn Tan-

gaa - og stor tak til Finn for at stille sig til rådighed. 

Det første on-lineforedrag blev holdt den 08.02.2021 - ”Selvmord og andre ulykkelige 

dødsfald” med foredragsholder Peter Olsen, Thisted. 

Vores næste on-line foredrag med Anders Mørup blev afholdt den 10.03.2021 om DNA i 

Slægtsforskningen. 

Igen On-line den 15.04.2021 om emnet Fødsler, jordemødre og kirkegangskoner v/fore-

dragsholder cand.mag. Torben Albret Kristensen. 

Desværre måtte vi aflyse foredrag om Historiske Atlas for Slægtsforskere med Jan Ander-

sen og Danmarks Krigshistorie med Jørgen Green.  

19.05.2021: On-line foredrag om ”Slægtsforskeren og Godsarkiverne” med cand mag Mi-

chael Dupont 

 

Efter nogle måneder med on-line foredrag kunne vi efter sommerferien igen mødes fysisk 

i Kedlelhuset.  

Efter generalforsamlingen i september 2021 holdt næstformand i Danske Slægtsforskere 

Per Andersen foredrag om Familiens myter.  
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Den 07.10.2021 kunne vi således høre Michael Dupont fortælle om Plejebørn og fattigvæ-

sen. Man må sige, at Michael Dupont er en yndet foredragsholder i vores forening og vi 

har stort udbytte af hans foredrag.  

Den 08.11.2021 afholdt vi Åbent Hus v/formand Kirsten Sanders og næstformand Per An-

dersen. Arrangementet blev afholdt i Aulaen, Frederiksborg Byskole. Der var mødt ca 80 

medlemmer og andre interesserede op.  

15.11.2021, Den Spanske Syge, måtte i sidste øjeblik aflyses med Hans Trier, der des-

værre blev syg. I stedet trådte Gitte Høstbo til og holdt foredrag om samme emne.  Der 

deltog 45 medlemmer og interesserede. Vi annoncerede i de Nordsjællandske aviser og 

afholdt foredraget i Støberihallen. Vi havde vurderet, at emnet kunne interessere mange 

flere end tilfældet var. Af samme grund afholdes foredrag fremover i Kedelhuset og med-

delelser gives som hidtil i de gratis spalter i lokalaviserne. 

Så lukkede Danmark igen – og desværre måtte vi udsætte vores julekomsammen til julen 

2022. 

 

Workshop 

Den 21.08.2021 afholdt vi Workshop med all-round uddannet i it Gert Degnemark. Tips 

og tricks -Windows 10 -for slægtsforskere. Der var stor tilslutning – og efter et par uheld 

/manglende wifi-dækning, ingen borde og dobbeltbooking – kom vi i gang. En endog me-

get spændende og interessant  eftermiddag, som både let øvede og hardcore it-brugere 

fik udbytte af. Vi har tilsagn fra Gert Degnemark om en eller flere gentagelser fremover. 

 

Åbent hus - Hjælp, Tips og Tricks. 

DNA-gruppen var ramt af restriktioner i første halvår af 2021 og derudover kan man sige 

at fremmøde ebbede ud. Derfor besluttede bestyrelsen efter sommerferien at afholde 

Åbent Hus arrangementer, hvor både DNA kunne drøftes, men særligt almindelige slægts-

forsknings spørgsmål og hjælpeværktøjer kan drøftes. 

 

Så projektet blev ændret til Åbent hus – Hjælp, Tips og Tricks. Vi spørger om man er inte-

resseret i slægtsforskning, kørt fast i anerne eller spørgsmål om sin slægt. Interesserede 

kan få hjælp og hjælpe andre med slægtsforskningen. Om man er uerfaren, lidt øvet eller 

en garvet slægtsforsker - er man velkommen.  

Åbent hus afholdes i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, Hillerød. Har været afholdt 1. 

og 3. søndag i måneden. Der har været åbent som restriktionerne i 2021 har tilladt. 

Mange interesserede har aflagt besøg til arrangementerne. 

 

Joan Eriksen er tovholder og tak til Joan for det. Særligt vil vi gerne takke Bendette Hyr-

deskov, Hanne Poulsen og Henrik Nielsen for aktiv deltagelse på søndagene. Derudover 

har bestyrelsesmedlemmer  også deltaget. Tak til alle for at få denne aktivitet på skinner. 

Vi, der deltager, er alle frivillige – og stiller vores fritid til rådighed for interesserede med-

lemmer og andre, der har spørgsmål, de måtte ønske at have hjælp til. Fordi vi er med-

lemmer af FrivilligCenter Hillerød, kan vi låne FrivilligCentrets hus gratis og dermed mø-

des på nogle ok vilkår. Vi lægger hjerte og sjæl i projektet og må sige, at vi selv synes 

det er udfordrende og sjovt at deltage i Åbent Hus møderne. 

 

Det har været ressourcekrævende at deltage 2 gange om måneden. Det kan være svært 

at få egen fritid til at hænge sammen med deltagelse, derfor har vi besluttet, at afholde 

Åbent Hus en gang om måneden i 2022.  

 

Bøger 

Fra Landsforeningen Danske Slægtsforskere har vi i 2021 fået medlemstilbud på bøgerne: 

Aner i Krig – kilder fra Napoleonskrigene til 2. Verdenskrig, redigeret af Per Hundevad 
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Andersen, 2021. Håndskrifter for Slægtsforskere – Katrine Tobiasen. Sognenøgle til Skif-

teprotokoller – Michael Dupont. 

Alle bøger solgt til vores medlemmer med rabat og sparet porto. 

Bøger der sælges via Danske Slægtsforskere Landsforeningen kan ses under webshop på 

Landsforeningens hjemmeside. 

 

Hjemmesiden: slaegt.dk/hillerod 

Formanden er webmaster. Vi forsøger at holde hjemmesiden så levende som mulig. Be-

styrelsens referater, sammensætning, vedtægter og arrangementer kan læses på hjem-

mesiden. Vi opsætter med tilladelse fra fotografer på facebook forskellige  billeder fra for-

trinsvis Frederiksborg Slot.  

 

Facebook 

Vi har etableret facebooksiden ”Danske Slægtsforskere Hillerød og omegn” – og valgte, at 

siden er åben for alle. Her annoncerer vi arrangementer, informationer, ligesom medlem-

mer og andre interesserede kan dele og søge oplysninger ifm slægts- og lokalhistorie. Si-

den har i skrivende stund 85 medlemmer. Stor tak til Joan Eriksen og Bo Michael Ander-

seno for at være administrator for siden. 

 

Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsesmøder holdes nu i Frivilligcenter Hillerød – og bestyrelsen afholder møde én 

gang om måneden. Der har i efteråret og over vinterperioden ikke været afholdt bestyrel-

sesmøder grundet nedlukninger. 

 

Vi deltager i forskellige samarbejdsmøder.  

Lokalforeningsrådsmøder er et forum for lokalforeningerne i Danmark under Danske 

Slægtsforskere. Der afholdes møder 2-3 gange om året. Formand og Næstformand delta-

ger.  

Derudover er vi som noget nyt, inviteret med i forum for lokalforeninger i Hovedstaden. 

Hvor formænd/næstformænd fra alle lokalforeninger i hovedstaden deltager og udveksler 

erfaringer, deler ideer og drøfter, hvordan det står til i de enkelte lokalforeninger. 

Ligeledes har vi samarbejde med Hillerød Lokalhistoriske forening.  

 

Tak 

til alle medlemmer og samarbejdspartnere for den støtte og det 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 08-02.2022 

Birgit Vinholt Hansen, formand 

 


