
 

  
Hillerød og omegn 
 
 

Referat 
Bestyrelsesmøde: 03.03.2022, torsdag, kl. 16,30 – 18,30, 
Vi holder konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 16.03.2022 - 

Næste møde aftalt til: torsdag, den 07.04.2022, kl. 16,30-18,30 i frivilligcenter 

(bvh booker lokale) - 0 

 

Tilstede: Birgit Vinholt Hansen,  Joan Eriksen, Elisabeth Enghave,  Birgit Larsen, Ma-
ren Søndergaard Pedersen og Dorte Nielsen  

 
Afbud: Malcolm Theakston, Flemming Svane, Bo Michael Andersen 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt, vi vil gerne have punkt have evaluering af arrangementer 
 

2. Godkendelse af referat af 03.02.2022 
Godkendt 

 
3. Årshjul 2022:  

Er tilpasset, Elisabeth og Birgit har byttet opgaver 

Vi mangler ny folder med reklame/information om vores forening- biblioteker 
og andre steder 

  
Tilføjet: nye tiltag/ideer  

Foldere: Vi nedsætter en gruppe = Joan – Flemming og Birgit vh – der udarbej-
der a-5foldere – information om foreningen, a-4 der foldes til uddeling på bibli-
oteker samt skrivelse til køleskabet. – Derudover plakater til opsætning ved 

konkrete arrangementer.  
Derudover undersøges hvad en flag- reklame ville koste. 

 
Derudover – ville vi etablere online – hjælp, tips og tricks derhjemme – så vi 
etablerer hjælp til at løse konkrete emner via online undervisning – eksvis my-

heritage, legasy, mediestream, lægdsruller, skifter, kirkebøger – og at interes-
serede kunne komme med ideer – OG at vi nedsætter en gruppe bestående af 

Joan, Birgit vh og Per-Johan Ø.   
  

4. Generalforsamlingen, sidste afpudsning, se tidligere udsendte to-do liste 

Foredrag efterfølgende –  
 

Lotteri – pr. lod 20 kr., udlodning er 1 DNA- kit MyHeritage – nævnes i rykker-
skrivelse til medlemmerne. 
To-do liste gennemgået – 

Medlemsliste – birgit vh 

https://www.slaegtogdata.dk/
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5. Evaluering af arrangementer 

Kaare Johannesen. Vores arrangementer holdes i Kedelhuset fremover. Entre-
indtægt til fremtidige arrangementer kr. 75,00.  
Åbent-hus fungerer rigtig godt. 

 
6. Ideer til aktiviteter i 2.halvår 2022 – I bedes venligst komme med forslag. Det 

bemærkes, at jeg har lavet aftale med Gitte Høstbo om workshop/svenske 
aner 

➢ :: Lisa Elsbøll, Bruden var i sort – om bryllup og brudebilleder 
gennem tiden.” 

➢ :: Gitte Høstbo – pris er aftalt, dato i september lørdag eller søndag kl. 

12-17 - Workshop i Om at søge efter Anerne i Sverige, med gennem-
gang og grundlæggende læring om de søgemuligheder, der er i 

Sverige – krydret  med masser af gode links samt historier fra egen op-

levelse med at finde anerne i slægten. 
➢ On-line Tips og Tricks, hjælp hjemme hos dig selv 

➢ Tips og Tricks hjælp til slægtsforskning sidste søndag i hver måned.  
➢ Rikke Lie Halberg, Bertha Rex Coley, Tyendet – det tjenende 

folks danmarkshistorie: Vi får mere viden om danmarkshistorien, 

når der sættes fokus på de laveste i samfundet: karle, tjenestepi-
ger, daglejere og mange flere. Det sker med rette, for de har spil-

let en lige så stor rolle for Danmarks udvikling og lovgivning som 
de store købmænd, rige bønder, grever og kongelige. Der fokuse-

res på perioden 1682-1921, men den trækker også tråde helt til-
bage til middelalderens trællesystem og op til nutidens ofte skjulte 

arbejdsudnyttelse. 
➢ ”Rigsarkivet, Foredrag/workshop -  Hvordan kan du bruge Rigs-

arkivet  - AO – Daisy – Spørg arkivaren – Vejledninger m.m. ? 
måske Michael Dupont – online evt. –  

➢ Sindsyge og døde, Michael Dupont,  
➢ Arbejderbevægelsens arkiv, hvad kan de tilbyde? Joan Eriksen, un-

dersøger mulighed og pris - 

 
7. evt-  

 

 
næste møde : konstituerende efter generalforsamling 

 
 

https://www.slaegtogdata.dk/

