
 

  

Hillerød og omegn 
 

 
Referat: Konstituerende Bestyrelsesmøde: 16.09.2021, kl. 15,00 i 

Frivilligcenter Hillerød.  
 
Tilstede: Birgit Vinholt Hansen, Flemming Svane-Petersen, Birgit Larsen, Elisabeth 

Enghave, Joan Eriksen, Bo Michael Andersen, Malcolm Theakston, Dorte Nielsen 
  

Afbud: Maren Søndergaard Pedersen 
 
Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt 

 
2. Konstituering: 

a. Formand – Birgit Vinholt Hansen konstitueret  
b. Næstformand – Flemming Svane Petersen konstitueret 

c. Kasserer – Malcolm Theakston konstitueret 

d. Web-master – Birgit Vinholt Hansen valgt 
e. Medlemsansvarlig – Flemming Svane Petersen valgt 

Enighed om, at både kasserer og formand har hæve ret til foreningens 
konto. 

 
3. Evaluering af generalforsamlingen 

Ingen bemærkninger. Der deltog 25 i generalforsamlingen. 
 

4. Godkendelse af referat af 29.07.2021 – vedlagt 
Godkendt 

 
5. Behandling af/godkendelse af bevillinger: 

a) Udgifter ifm formandens deltagelse i Lokalrådsforeningsmøde den 
11.09.2021. Landsforeningen betaler 75% af transport, udgift kr. 

401,28, refusion kr. 300,96 – diff. 101,28 

godkendt 
b) Udgifter ifm kommende deltagelse i FrivilligCenter Hillerøds kurser 

17.11. og 01.12.2021: alternativer til puljer og fonde. Andre veje til 
fundraising, kr. 150,00 

Godkendt 
c) Forstå jeres målgrupper og få styr på foreningens kommunikation, kr. 

75,00 
Godkendt 

https://www.slaegtogdata.dk/


 

  

Hillerød og omegn 
 

Under dette punkt drøftet, at vi skal undersøge mulighed for at 

søge/få midler fra fonde og puljer. Mulighed : Helle Petersen: 

hped@hillerod.dk – Vi er en folkeoplysende forening -  
 

6. Fremtiden 

a) Arrangement(er) flyttes fra Kedelhus til Støberihallen, til beslutning se 
vedlagte papir. 

Godkendt, at vi flytter arrangementet 15.11.2021, Den Spanske 
Syge, til Støberihallen. Samtidig vurderes det fremover, hvilke 

arrangementer vi kan flytte. 
 

b) Forslag til arrangementer første ½-år 2022 – Kom venligst med forslag 
til foredrag. Se gerne vedlagte idekatalog – eller katalog under Danske 
Slægtsforskere Danske Slægtsforskere - Katalog over foredragsholdere (slaegt.dk) 

Vi forsøger at ændre vores præsentationsfolder – efter model som i 

Morsø Slægtsforsker forening – præsentabel med bl.a. billeder.  
Forslag til første ½-år 2022: 

▶ Gitte Christensen - om at skrive en slægtsbog/historie og underviser 

i svensk slægtsforskning 

▶ Erik Kann – Sygehusjournaler 

▶ Seksualiteten i middelalderen, v. Kaare Johannessen, 

▶ workshops om svenske aner, skifter og mediestream (dette 

sidste som studietur til den sorte diamant- rigsarkivet) 

 

c) arbejdsfordeling.. hvem gør hvad. 
Aftalt, at vi alle møder ½-time før vores foredrag/arrangementer  

Vedr. Julearrangement 08.12.2021: Vi køber pebernødder og gløg. 
Laver lotteri (bvh har bøger til udlodning, joan forsøger at få fat i et 

par kit fra my H.) Vi forsøger at få en fortælling om ”jul i gamle 
dage” -  

 

d) referat – BVH skriver fortsat referat 
e) sikre indkøb til arrangementer – Elisabeth køber fortsat vin – ellers deles 

vi om resten 
f) møder inden arrangementer (bordopstilling, kaffe mv) – se ovenfor 

g) åbent hus, søndage – fortsætter 
 

 
 

 

https://www.slaegtogdata.dk/
mailto:hped@hillerod.dk
https://slaegt.dk/om-lokalforeninger/katalog-over-foredragsholdere/


 

  

Hillerød og omegn 
7. Fremtidige bestyrelsesmøder, sted og tid 

Aftalt møder fremover 1 gang om måneden, torsdag, kl. 16,30. 

Meldes ud senere, når bvh har booket rum 1.5 i Frivilligcenter 

Hillerød 
8. evt. – intet 

 
Referat skrevet 20.09.2021 

Birgit Vinholt Hansen 
 

 
 

 
 

 

https://www.slaegtogdata.dk/

