
 
 
Danske Slægtsforskere Hillerød og omegn 
 
 

 
 

Referat: 
 

Til Bestyrelsesmøde: 01.09.2022, torsdag kl. 16,30-19,00.  
Afholdes i frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, Hillerød 

 

tilstede:  Birgit Vinholt, Rikke Lindahl Olsen, Elisabeth Enghave, Malcolm 
Theakston, Birgit Larsen, Flemming Svane Petersen, Maren Søndergaard Pe-

dersen og Dorte Nielsen, 
Afbud: Joan Eriksen 

Referent: Birgit Vinholt Hansen 
 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
2. Godkendelse af referat af 21.08.2022 – vedl.: Godkendt 

3. Regnskab 2021 og særligt budget 2022. –  
Vi er i mangel på likvide midler. Budget for rest 2022 vil give et årsre-

sultat på kr. 160,00. Det er ikke acceptabelt. Vi stopper derfor delta-
gelse i aktiviteter, der er på landsplan og som koster trp. Mv. (lokalfor-

eningsråd, formandsmøder) Vi stopper spisning på bestyrelsesmøder, så 
vi selv tager fortæring med. Vi har igangsat ansøgninger om sponsorater 

til virksomheder og forretninger. Vi har allerede modtaget 1 sponsorat. 

Derudover sender vi anmodning om sponsorater til vores medlemmer.  
Workshop 18.09.aflyses allerede nu pga manglende interesse. 

Vi afvikler arr. 06.09. som ikke koster honorar, indtægt fra kaffe dækker 
udgift til kedelhus. Arr.. 12.10 afvikles også, vi laver amerikansk lotteri. 

Arr.04.11. som er incl. også i budget for rest 2022. 
Fremover skal der være punkt på dagsorden = Sponsorater 

Vi afvikler aktiviteter primo 2023 uden udgifter til honorar.  
Vi modtager først vores nye medlemskontingent i maj – men kan søge 

om forskud på dette allerede i februar 2023. Fremover vil vi dog også 
have likviditetsproblem i de første måneder af et år, hvis vi ikke får 

etableret en likvid kapital. 
Generalforsamling i marts 2023: Flemming Svane Pedersen holder fore-

drag om sin barndom på Amalienborg Slot. 
Vi laver en ”members evening”, hvor bl.a. Malcolm Theakston vil for-

tælle om, hvordan han forsker i sine Engelske aner, Maren S.P. vil for-

tælle om hvordan hun sporer et særligt familienavn, vi spørger Finn Tan-
gaa om han vil fortælle om møller og Per Christiansen, om han vil for-

tælle om eksvis”mænds skægmode” –  
Derudover holder vi nøje kontrol med mulighed for at modtage sponso-

rater, så vi kan komme i en normal gænge med foredrag.  

4. 2023, første ½år. Drøftes hvilke aktiviteter vi skal have. Se venligst un-

der slaegt.dk/lokalforeninger/ katalog over foredragsholdere – og med-
bring 2 forslag til, hvad I synes, vi skal afvikle. : 



Dette afventer. Aftalt at bestyrelsen sender deres forslag på mail til Bir-
git vh. Der vil således blive lavet et idekatalog til senere brug. Der er al-

lerede kommet forslag fra et medlem:  

Torben Albret Kristensen: Foredrag om amtmændenes alsidige arbejde 1660-1970. 

Amtmændene var kongens og statsadministrationens forlængede arm ude i landet, og deres 

opgaver var mangfoldige. De førte tilsyn med lokaladministrationerne og var ekspeditions-

kontor for de sager, der skulle behandles af statsadministrationen. Derfor kan vi i amtmænde-

nes arkiver finde mange nyttige oplysninger, særligt af lokalhistorisk karakter, men også om 

mange enkeltpersoner, der måske er vores egne aner. 

Peter Korsgård: Foredrag om husmænd og husmandsbrug gennem tiderne. 

I foredraget vil Peter Korsgaard se på husmændenes vilkår fra ca. 1600 til 1970. Hvor mange 

var der, hvor boede de, hvordan boede de? Hvordan var deres mobilitet? Hvordan var deres 

retslige stilling? Nogle væsentlige kildegrupper vil blive omtalt. 

 

5. Evaluering: Bruden var i sort: 24.08.2022: 
Enighed om, at det var et godt foredrag på trods af svære tekniske pro-

blemer (projektor i Kedelhuset var i udu). Vidende foredragsholder. Må-
ske vi skulle lave nyt foredrag om ” Oldemors klædeskab, hvad indeholdt 

det” -  
 

6. evt. : aftalt at vi mødes til julefrokost (for egen regning) 08.12.2022, kl 

17,00  
 

 
Næste møde aftalt til :27.10.2022, kl. 17,00 (obs for ændret mødetid) 

 
Ref. Birgit vinholt Hansen 

 
 

 


