
 
 Hillerød og omegn 
 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 

Torsdag, den 07.04.2022, 
kl. 16,30 i Frivillighedscenteret 

 
 

Deltagere: 

 
Joan Eriksen, næstformand 

Elisabeth Enghave, bestyrelsesmedlem 
Birgit Larsen, bestyrelsesmedlem 
Rikke Lindahl Olsen, bestyrelsesmedlem 

Maren Søndergaard Pedersen, suppleant  
Dorte Nielsen, suppleant 

 
Afbud fra: 

 

Birgit Vinholt Hansen, formand 
Malcolm Theakston, kasserer 

Flemming Svane-Petersen, bestyrelsesmedlem 
 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt, dog vil vi gerne have et punkt om, hvordan ser vores økonomi ud, 
hvad er saldoen. 

 
2. Godkendelse af referat af 3.03.2022. Godkendt. Referat fra 28/3, bemærkning 

om at hele bestyrelsen bliver nævnt, samt de pladser de har i bestyrelsen. 
 

3. Det gør EE. 

 
4. Kommende bestyrelsesmøder. Det blev aftalt at holde møderne hver 2. måned 

fysisk, samt at holde on-line møder hhv i ulige og lige uger. Formanden 
kommer med datoer for de fysiske samt online-møderne. 
 

5. Se program for 2. halvår, hvor det sidste åbent hus hjælp tips og tricks 
afholdes den 29/5. Vi talte om der måske kunne etableres et samarbejde med 

de møder/kurser biblioteket holder. Punktet tages op efter sommerferien. 
 

6. Betaling for kaffe, når vi afholder foredrag. Besluttede at kaffe og småkage 

skal koste kr. 10,00 og for at deltage i foredraget kr. 75,00 hvis de ikke er 
medlem. For deltagelse i workshops koster for medlemmer kr. 150,00 og for 

gæster kr. 300,00. 
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6.1. Der var ikke den store interesse i deltagelse i slots sø byfest, der er på 3 

dage, Kulturnatten den 9/9 blev diskuteret, hvor den kommer til at foregå, da 
Slotsgade og Posen bliver en byggeplads over længere tid. Frivillig fredag 30/9 lød 

mere interessant. Men hvad kan vi magte? 
 

6.2. En fin folder om information om foreningen som Joan omdelte, den blev 

godkendt, blot skal vi huske ved næste tryk, at der kommer et link så man kan 
melde sig ind i foreningen. En stak blev sat i reolen i stueetagen. Vi mangler 

plakater til opsætning før afholdelse af arrangementer. 
 
Birgit VH havde inden mødet sendt ny udgave af programmet, en A4-side med 

tryk på for og bagside som også foldes - blev også godkendt.  
 

6.3. Strandflag finder i 4 forskellige størrelser, pris for 1 stk. på 2 – 2,5 m er kr. 
1062,- 2,35 - 3 m kr. 1275,-, 3,10 – 3,90 m kr. 1589,- og på 3,80 – 4,55 m kr. 
1912,-Vi vil indhente pris for et poll-up stander hos Brovang Reklame. 

 
6.4. Arbejdsgruppen omkring on-line slægtsforskning har endnu ikke holdt møde, 

vores nye bestyrelsesmedlem, Rikke kommer med i denne gruppe. Der er stadig 
stemning for undervisning i bl.a. Myheritage, Legasy, mediestream, lægdsruller, 
skifter, kirkebøger og m.a. Joan vil også komme med ideer der bliver lagt på 

facebook, bl.a. dødsregister. 
 

6.5. Der var ingen bemærkninger til årshjulet 2022. 
 

7. God ide med en velkomsthilsen til nye medlemmer. 
 

8. Aktiviteter siden sidst. Der har været afholdt generalforsamling 16/3, kursus i 

samarbejde med AOF, hvor det næstsidste var den 3/4, on-line 
bestyrelsesmøde den 28/3, og tips og tricks den 27/3. Vi blev enige om, at 

kontakte Erling, der står for bl.a. udlån af head sæt, for at høre, om, vi kan 
anskaffe et sæt der så kan passe til de højttalere der står i 
Frivillighedscenterets lokaler. 

 
9. Der var intet under dette punkt. 

 
For referatet 
Elisabeth Enghave 

08.04.22  
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