
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 21/9-2020 

Siden seneste generalforsamling har den nye, sammenlagte forening - DS Danske 
Slægtsforskere – bevæget sig i retning af en ’hverdag’, og vores lokalforening fik også 
ændret navn ved generalforsamlingen sidste år, så det passer sammen. Der har været 
mange bump på vejen, - der er lanceret nyt medlemssystem og nyt hjemmeside-kompleks, 
og vedrørende det sidste ar vi været begunstiget af, at vores egen webmaster, Inge, er 
noget af en haj! Så vi føler, at vores forening følger godt med. 

Lokalforeningsrådets møder sender vi så vidt muligt repræsentanter til, men det er stadig 
lidt svært, fordi det ikke er særlig konkret, hvad opgaverne er / kommer til at være. Men 
man møder folk fra andre foreninger, og alene det er en god ting. Det kunne på længere 
sigt give noget samarbejde, - det har vi allerede i gang med Hillerød, men det kunne også 
blive mere bredt ud over landet. 

Der er en selvetableret ’formandsgruppe’ i København og omegn, der mødes nogle gange 
om året og erfaringsudveksler, men desværre har vi endnu ikke kunnet deltage, hvilket er 
ærgerligt, for det er et godt initiativ med en lille gruppe, der sidder med de samme ting 
’derhjemme’ og kan hjælpe hinanden. 

De hjemlige faste programmer - café-onsdagene i Espergærde i samarbejde med 
Espergærde bibliotek og læsegruppe-tirsdagene i Seniorcentret – fungerer fortsat fint med 
flere og flere deltagere. Det er ikke så sjældent, at vi skal byde et nyt medlem velkommen, 
og det er dejligt. Opgaverne med det praktiske, især på tirsdagene, kan det være lidt svært 
at få tilsagn om, men når vi står der, så bliver det altid løst … så tak til alle for det; uden jer 
kunne foreningen ikke leve. 

Der er blevet lavet visitkort (bestyrelsen), roll-ups og en ny pjece, og der er altid god 
annoncering af arrangementer … og god omtale især i Helsingør Dagblad og 
Nordsjælland, hvor vi jo også helst vil ’vise os’. Så reklamedelen fungerer godt. 

Foredragene har vi igen haft lidt problemer med – der har til nogle været så ringe 
tilslutning, at bestyrelsen har diskuteret meget, OM vi overhovedet skal have foredrag .. 
det har været svært for os at finde ud af, hvad folk vil have. Vi skæver jo lidt til Hillerød, 
som er en helt ny forening, og som virkelig har ’ramt et behov’, som Birgit siger, og de 
fylder Kedelhuset, hvor der max kan være 60 mennesker … og her har vi siddet med 
under 20, inklusive et par stykker fra Folkeuniversitetet, som vi stadig samarbejder med. 
Var emnet forkert? Var tidspunktet forkert? Og ikke alene er det vanskeligt at tolke, hvad 
der er galt – det er også dyrt. 

Forårsudflugten gik til Biblioteket på Kulturværftet samt Værftsmuseet. På Biblioteket fik vi 
en rundvisning i ’de hellige haller’ i kælderen, hvor der er rene guldgruber for os 
historieinteresserede – samt lokalsamlingen på tredje sal, som det måske ikke var alle, der 
kendte så godt. De entusiastiske værftsarbejdere og deres stolthed over deres 
svendestykker krydret med gode historier gjorde at tiden på Værftsmuseet forsvandt som 
dug for solen, men vi nåede Café Hyacint på Torvet til tiden, og skiltes så efter en rigtig 
hyggelig majdag. 


