
	
	
Danske slægtsforskere Hillerød 
 
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde, den 18.10.2018, kl. 14,00. 
 
Tilstede var: Birgit Vinholt Hansen, Flemming Svane-Petersen, Palle 
Bundgaard, Finn Tangaa, Birgit Larsen, Elisabeth Enghave. 
Afbud fra: Kurt Empacher 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Ændring: at der under punkt 4 laves punkt for valg af webmaster og 
suppleant for denne 
Dagsorden godkendt 

 
2. Konstituering af bestyrelsen. Jfr. Vedtægternes § 3, skal der konstitueres 

formand, næstformand og kasserer 
Som formand blev Birgit Vinholt Hansen konstitueret 
Som næstformand blev Flemming Svane-Petersen konstitueret 
Som kasserer blev Palle Bundgaard konstitueret 
 
Det aftales, at indtil videre skriver Birgit VH referat af bestyrelsesmøde, 
ligesom bvh også indkalder til møderne.  
 

3. regnskab – og udlæg  
Palle Bundgaard fik som kasserer forskellige udlæg fra Finn Tangaa. Det 
aftales, at Palle B. og Birgit VH tager kontakt til Arbejdernes Landsbank for 
oprettelse af foreningens konto. 
Besluttet, at vi også vil have oprettet mulighed for Mobile Pay i foreningen. 
 

4. Hjemmesiden i Danske Slægtsforskere,  
Finn Tangaa har haft kontakt til Webmaster i DS – For yderligere 
hjemmeside oprettelse afventer DS hovedforening.  
Birgit VH deltager i webmasterkursus den 04.11.2018 i DS Odense. Drøftet 
refusion af udgifter – og her aftalt, at da der på kurset gives morgenmad og 
frokost – vil BVH få dækket transportudgift tur-retur Odense med off.trp.  
 
4.1. Webmaster: Finn Tangaa blev udpeget som webmaster. Birgit VH blev     
udpeget som suppleant for Finn T. 

 
5. Nyhedsbrev til medlemmerne 

Det aftales, at der sendes nyhedsbrev til medlemmerne så hurtigt som 
muligt.  
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Med nyhedsbrevet udsendes: 
• Vedtægter 
• Valgte i bestyrelsen 
• Arrangementer 
• Per Andersens 1900-tals power point 
• Opfordring til medlemmerne om eksvis gruppedannelser for 

læring/erfaringsudveksling for slægtsforskere i foreningen 
• Kursus for nye slægtsforskere ? er der stemning for det ? se evt. 

mulighed i DS Odense  
• Pris for at deltage i kommende arrangementer = kr. 50,00 skal 

betales af ikke medlemmer 
• Boganmeldelse se pt. 8 evt. 

 
6. Arrangement 05.11.2018, kl. 19,00. Hvem gør hvad. 

Birgit VH undersøger OM vi kan få lokale i Kedelhuset kl. 18,00 – Der skal 
sættes borde og stole op. Vi serverer kaffe (som Birgit VH medbringer + 
mælk og sukker) – og der købes ikke yderligere – 
 

• Husk:: Pris for at deltage for ikke medlemmer= kr. 50,00  
 
Der skal fremsendes annoncering til: Hillerød posten, Halsnæs posten, 
Allerød posten, Rudersdal avisen, Fredensborg ? post, Undersøges nærmere 
hvad SN egentlig dækker.  
Derudover skrives notits i Frb.Amtsavis = hillerod.red@sn.dk om 
arrangementet. 
Tillige fremsendes opl. Til Samarbejdspartnere: Lokalhistoriske foreninger i 
Nordsjælland, 3 andre dis-foreninger, slægtsforsker grupper i bl.a. 
grønnegade og frivilligcenter. 
 
Derudover skal undersøges hvor mange mennesker, der egentlig må være i 
Kedelhuset ??? 
 
Foreløbig aftalt, at Flemming, Palle, Birgit L. og Elisabeth møder kl. 18,00 
for opstilling af borde, stole mv. – Maren høres tillige som Kurt E. også 
gerne må komme 
 

7. kommende arrangementer – beskrivelser og annonceringer – hvem gør 
hvad 
Flemming S. og Birgit VH koordinerer arrangementerne til hjemmesiden. 
Der er bestilt lokaler og foredragsholdere har ligeledes sagt ja. 
 
Der sendes info til de samme som under pkt. 6 
 

8. Evt. 
Palle B. foreslår en boganmeldelse til nyhedsbrevet – Bogen Vores Familie 
historie, Gads forlag, forfatter Niels Hein. Pris kr. 249,00 



3	
	

Flemming S. beder om, at vi til ham sender oplysning om, hvilke bøger vi 
har liggende om slægtsforskning. 
 
Flemming S. sender liste over medlemmer, partnerskabsaftale og vedtægter 
til Kirsten Sanders DS Danmark. 
 
Næste møde aftalt til 21.11.2018, kl. 14,00, Hos Birgit vh – 
Petersborgvænget.  
 
Referat 18.10.2018 
Ref. Birgit Vinholt Hansen 
DS Hillerød 

 
 

 
 
	
	


