
 

  
Hillerød og omegn 
 
 

Referat: 
Til Bestyrelsesmøde: 21.08.2022, søndag kl. 10-12. Afholdes i  

frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, Hillerød 
tilstede:  Birgit Vinholt, Joan Eriksen, Rikke Lindahl Olsen, Maren Søndergaard 

Pedersen og Dorte Nielsen 
Afbud: Elisabeth Enghave, Malcolm Theakston, Birgit Larsen og Flemming 

Svane Petersen 

Referent: Birgit Vinholt Hansen 
 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2. Godkendelse af referat af 07.04.2022, ses på hjemmesiden: andet➡be-

styrelsesreferater : Godkendt 

 
3. Årshjul – vedlagt: drøftes nye tilføjelser :  

a. Åbent Hus, tips og tricks: kl 10-11, ændres i form med info om 
slægtsforskningsemner den første time. Kl. 11-13: åbent hus, hvor 

interesserede kan møde og få hjælp til slægtsforskningsspørgs-
mål.: Drøftes videre på søndag 28.08., hvor 1. åbenthus i 2.sæ-

son/2022 afholdes. Vi ønsker at ændre konceptet, således at der i 
den første time holdes tema-indlæg, eksvis My-Heritage, Rigsarki-

vet, Legacy oma. Joan er tovholder 
b. 06.09. arrangement med Per Andersen, Slægtsforskernes bibliotek, 

hvor institutioner og andre mulige interessenter inviteres + vores 

egne medlemmer.: Arrangementet koster pris på Kedelhus. Der 
indkræves kr. 10,00 for kaffe/the. Dd. Var der tilmeldt 25 personer 

både medlemmer og eksternt interesserede (lokalforeninger bl.a.) 
c. 15.10.1022: invitation fra Danske Slægtsforskere Helsingør til del-

tagelse i slægtsforskermøde med Slægtsforskere Helsingborg, fore-
går i Helsingborg med Svensk Slægtsforskerforening. : Afventer 

yderligere information fra Jan Niemann, Helsingør. Vi har givet til-
sagn om at udsende invitation til arrangementet til vores medlem-

mer også.  
d. On-line Tips og tricks afviklet den 30.06.2022, herunder at grup-

pen består af Joan Eriksen, Rikke Lindahl Olsen og Per-Johan Ør-
men. Orientering: Rikke orienterede. Fremtidige On-Line møder til-

rettelægges og planlægges – gruppen er stadig Joan Eriksen, Rikke 
Lindahl, Per-Johan Ørmen og Birgit Vinholt Hansen. Joan er tovhol-

der. 
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4. Kulturnat 09.09.2022, kl. 15-21: Vi kan ikke være i Frivilligcenter eller 
Kedelhus. Vi forsøger at få plads i biblioteket. Hvem vil deltage ? : Vi har 

tilmeldt os via Hillerød kommune. Imidlertid kan vi – fordi vi har valgt at 
skulle være indendørs – ikke få god placering. Vi er tilbudt et lokale på 

1.sal i Frivilligcenter Hillerød. Imidlertid er dette for langt væk fra byens 
puls.  Vi har forsøgt Biblioteket og Elværket, desværre har de aktivite-

ter, som ikke er i overensstemmelse med vores behov. Så vi tilskriver 

Kulturnatten om, at vi ikke deltager i år. Yderligere drøftet, at vi kunne 
søge fundraising til anskaffelse af flag, telt og andet udstyr til at promo-

vere vores forening ved arrangementer – så kan vi være udendørs uden 
begrænsninger for andre aktiviteter. – Birgit vh er tovholder på fundrai-

sing. 
 

5. Evaluering: Erik Kann, Sygehusarkivalier 17.05. var et virkelig udbytte-
rigt foredrag. Lidt uenighed om afholdelse af Skifter, Jørn Dietrich 08.05. 

Det var godt med sted og spisning, men udbyttet var forskelligt hos del-
tagerne. 

 
6. evt, herunder orientering om økonomi : Saldo på bankbog 20.05. er kr. 

11.410. Dette betyder, at vi risikerer at gå i underskud i starten af næ-
ste år. Foredrag mv. resten af året anslåes til ca 12.000 ! – Derfor skær-

pes indtægter og udgifter, herunder at vi selv tager mad med fremover 

til bestyrelsesmøder + at vi tager kr. 10 for kaffe/the til møder. JE og 
BVH deltager i lokalforeningsrådsmøde i Horsens 11.09. + i formands-

møde Hovedstaden 08.10. -  
 

Næste møde aftalt til 01.09.2022, kl. 16,30. 
Til dette møde bedes bestyrelsens medlemmer komme med 2 forslag hver til 

kommende foredrag – vi starter planlægnng af sæson: 1.halvår 2023. Forslag 

til foredrag, workshops kan findes i slaegt.dk se under lokalforeninger ➡ kata-

log – ELLER se under andre lokalforeningers arrangementer. -  
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