
 

 
 
 

Danske Slægtsforskere Hillerød 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde: 30.01.2020, kl. 14,00 i Petersborgvæ. 2.  

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

Enghave, Maren Søndergaard Pedersen 

  
Afbud: Finn Tangaa, Ole Rafn 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

:Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat 18.12.2019 

:Godkendt 

 
3. Opsigelse af aftale med MobilePay. 

Fra den 15.10.2019 skal der, som erhvervskunde, udover et mindre beløb (ca 

kr. 0,75 pr transaktion) betales et gebyr på kr. 49,00 pr. måned. Dette betød, 

at vi eksvis for jan. 2020 fik indsat kr. 0,25 på vores bankkonto – én deltager 
betalte via mobile pay kr. 50,00, der trækkes gebyr kr. 49,00 for jan.mdr. og 

0,75 for transaktionen – rest kr. 0.25. 

Formand og næstformand har besluttet at opsige aftalen med MobilePay. Vores 
bevægelser er for små til, at vi synes det er frugtbart at videreføre aftalen.  

:Godkendt 

 

4. opkrævning af kontingent 
Fra Danske slægtsforskere Danmark har vi modtaget: 

 
”Opkrævningerne for 2020 er nu dannet og leveret til Nets, der står for udsendelse, enten via Betalingsser-
vice eller med brev til alle medlemmer. Vi opkræver omkring 9.000 kontingenter fordelt på omkring 8.000 
personer. Det er gennemført uden de store problemer - omkring 10 medlemmer blev af forskellige årsager 
udeladt af Nets-opkrævningen og er nu opkrævet ved at sende faktura direkte til dem. 
 
Vi har i øjeblikket en fejl på restance-listerne, så I kan ikke regne med, hvad der står på lokalforeningens 
restance-liste. Det er fejlmeldt og der arbejdes på fejlen. 
 
Det er så også tid til afregning af gebyret på kr. 15 excl. moms for opkrævning af ikke-DS medlemmer i lo-
kalforeningen. Der har vi et forslag: I stedet for at sende en faktura til hver lokalforening vil vi gerne fra-
trække gebyret fra den kommende udbetaling af aktivitetstilskud. På den måde sparer vi lidt arbejde og 
lokalforeningen sparer faktisk momsen på gebyret! Vi regner med, at dette er i orden - ellers sig til. 
 



 

 
 
 
Gebyret for hver lokalforening fremgår af vedlagte.” 

..Betyder, at vi skal betale; kr. 390,00 i adm.gebyr. vi har (ultimo 2019) 107 
medlemmer hvoraf 81 er medlemmer af DS Danmark. 

          

:Godkendt. Derudover drøftet, at opkrævning fra Danske Slægtsforskere for os,       

der er personlige medlemmer at både landsforening og lokalforening er kr. 100 
+ 150(momspligtigt) i alt kr. 250,00 til landsforeningen + kr. 100 til lokalfor-

ening. I alt kr. 250,00- husk at nævne i nyhedsbrev. 

- Oplyst, at vi i skrivende stund har 133 medlemmer, Der har været proble-
mer omkring familiemedlemskaberne – dette er under bearbejdning.  

  

5. Hjemmesiden – Slægt Danmark og Hillerød 

:Alle bedes bruge vores hjemme side nu. Det skulle gerne være sådan nu, at 
siden er brugbar og tilgængelig for alle medlemmer. Der lægges referater, po-

werpoints mv. på siden – I øvrigt er der web-master kursus på kommende lo-

kalråds møde 14.03.2020 i Odense. Her medtages også forslag til forbedring af 
siden. 

 

6. Generalforsamlingen 18.03.2020 – hvem gør hvad 
: Der udsendes indkaldelse og dagsorden til medlemmerne senest den 

18.02.2020 via mail.  Flemming og Birgit modtager genvalg. Det samme gør 

Maren. Ole Rafn høres om han modtager genvalg.  

–   Formanden udarbejder bestyrelsens beretning,  
- der er udarbejdet regnskab, som skal være revideret senest 10.03.2020 

- Birgit Larsen og Elisabeth Enghave sørger for kager 

- Næstformanden udarbejder powerpoint over generalforsamlingen, incl. be-
retningen + udarbejder budget 2020 

-  

7. næste arrangement 18.02.2020 – hvem gør hvad 
:Der er ml. 40-og 50 tilmeldte nu. Anna M. høres om max antal. Birgit Larsen 

og Elisabeth sørger for forplejning ifm eksvis en lille sandwich – Erik Hansen har 

givet tilsagn om at hjælpe med bordopsætning. 

 
8. Forberedelse af aktiviteter 2. halvår 2020 

: I uge 44 = 26.eller 27.oktober 2020 har vi fået tilsagn om, at Danske Slægts-

forskere Landsforeningen – kommer til Hillerød på deres årlige turne rundt i 
landet med fortælling om Danske Slægtsforskere. – Flemming undersøger mu-

lighed for hvor vi kan holde et sådan arrangement, der sagtens kan tiltrække 

omkring 100 mennesker. – Vi skal selv afholde udgift til forplejning, lokaler og 
lokal annoncering. Vi kontakter her Frb.AmtsAvis og lokalaviserne. – Birgit Lar-

sen og Elisabeth Enghave står for sandwich og sodavand. – Vi skal også lave en 

lokal præsentation af vores lokalforening.  

 
Derudover skal vi have forslag om ønsker til aktiviteter fra medlemmerne 



 

 
 
 

 

 Der er nu forslag om Michael Dupont – evt. omkring ”den spanske syge” 
/epedimier eller andet – 

 Hvordan blev plejebørn behandlet/hvordan finder vi plejebørnene, når de 

er anbragt…. 
 Familieretslige sager – hvordan blev man skilt, navneændringer og bolig-

sager 

 Vi skal have afklaret hvor meget Hans Peter Poulsen taler om ”anvendel-
se af historiske kort” til foredrag 11.05.  

 

Derudover gennemgåes IDEKATALOG som tidligere er udsendt. 

  
9. evt. 

intet 

 
Næste møde aftalt til: 

04.03.2020,  kl. 13,30 hos Birgit vh. p.vænget 2 

 
Udarbejdet af bvinh – 01.02.2020 


