
 

 
 
 

Danske Slægtsforskere Hillerød 

 
 

Referat bestyrelsesmøde: 18.12.2019, kl. 12,30 i Petersborgvæ. 2.  

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

Enghave, Maren Søndergaard Pedersen 

  
Afbud: Ole Rafn, Finn Tangaa 

 

Dagsorden: 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 godkendt 
 

2. Godkendelse af referat 12.11.2019 

 godkendt 
 

3. tegning af forsikring – Hvor langt er vi kommet? 

 Flemming Svane tegner forsikring – vælger selv selskab 

 
4. Det nye Medlemssystem. 

 Det skrider fremad med at få lagt vores ”ting” ind på Hillerøds side. Indtil 

Finn Tangaa er på banen igen er Birgit Vinholt Webmaster, om end ikke 
så skrap som Finn – men det går.  

 Det undersøges om familiemedlemskab, idet man ikke kan se partneren 

på medlemslisten. (efterfølgende modtaget besked fra Per Andersen: 

”Hvis I har et familiemedlemskab (fremgår af punktet medlemskaber) 
bør du gå ind i punktet Min familie og tjekke, at der står en person nr. 2. 

Hvis der ikke gør dette, kan du selv tilføje familiemedlem nr. 2. ” info gi-

ves i nyhedsbrev. 
 

5. betaling for gæster, ved møderne. 

 
Det foreslåes, at der ved hvert møde foretages checkning af medlemskab – OG 

at ikke medlemmer betaler kr. 50,00. OG at der efter 01.07. nedsættes kontin-

gent til ½-delen af 1 år – som gæster så får ”refunderet”, NÅR de har meldt sig 

ind.  
Hvordan det praktisk skal kunne administreres – må drøftes. Medlemssystemet 

kan ikke indtil videre håndtere ½-årsmedlemmer. 

 Det besluttes, at der fremover afklæves kr. 50,00 for ikke medlemmer – 
og alle checkes ved indgangen. 



 

 
 
 

 Flemming s. oplyser, at nye medlemmer kan opkræves ½kontingent via 

systemet . Dato for ½ medlemskab er fra den 01.07. –  
 til arrangement 29.03.2020 har børn u/18 gratis adgang 

 

6. Offentliggørelse af vores medlemsmøder 
I dag sendes invitationer til kommende møder til lokalaviser i vores område til 

lokalhistoriske foreninger, samarbejdspartnere/andre slægtsforskerforeninger. 

Kan vi komme bredere ud ? 
 Drøftet og vi bibeholder udsendelser som nævnt. Forslag om, at vi på 

hjemmesiden tilføjer en ”klik her” knap for at kunne modtage nyhedsbre-

vet. Der var ikke flertal for at offentliggøre arrangementer via forenin-

gens facebook side, idet der er frygt for manipulation mv. -  Formanden 
var imod denne beslutning. 

 

7. evt.  

intet 
 

 

 
Næste møde aftalt til: 

30.01.2020, kl. 14,00 hos Birgit vh. p.vænget 2 

Udarbejdet af bvinh – 11.01.2020 


