Referat
Bestyrelsesmøde via Teams, mandag 25.05.2020, kl. 20-21.
Referent: Michael Dupont
Til stede: Kirsten Sanders (KIS), Per Andersen (PAN), Kathrine Tobiasen (KTO),
Jesper Skov (JKS), Ivan Jensen (IJE), Hans Mølgaard (HMO), Bodil Grove
Christensen (BGC), Michael Dupont (MID), Anton Blaabjerg (ABL), Yvonne
Christiansen (YCH)
Afbud: Lone Bergmann, Niels Aage Bach

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Gennemførelse af generalforsamlingen
Ny generalforsamling afholdes 3. oktober 2020 pga. Coronaepidemien.
Bestyrelsen diskuterede, hvad den mundtlige beretning bør indeholde. Det blev
besluttet at gøre status helt frem til medio 2020 (og ikke kun 2019). KIS sender
udkast rundt via mail.
3. Beslutning om gennemførelse af SW2020
SW afholdes 11.-13. september 2020.
Mht. bekymring omkring dobbeltværelser og smittefare var der enighed om, at
det er ægtefæller, der bestiller dobbeltværelser, dvs. folk, der allerede er
sammen på trods af epidemien. Det er derfor ikke noget problem. Det
besluttedes at fastholde samme pris som sidste år.
Hvis der stadig er begrænsninger på antal forsamlede i september måned, så vil
det være dem, der har tilmeldt sig først, der får førsteret.
4. Nedsættelse af udgivelsesudvalg/udvidelse af redaktionsudvalget
KIS efterlyste, om der skulle være et fælles design, fx samme skrifttype, logo,
papirvalg osv. Hun henstillede til Markedsføringsudvalget, at de overvejer et
fælles udgivelsesdesign.
KTO mente, at det ville være fornuftigt med et selvstændigt udvalg, der tog sig
af udgivelser. Det blev besluttet at nedsætte Udgivelsesudvalget med bl.a.
medlemmerne KTO, PAN, YC og AB. PAN er efterfølgende blevet
udvalgsansvarlig.
5. Tilskud til lokalforeningerne
HMO orienterede om, at der er indkommet nogle få tilskudsafregninger fra
lokalforeningerne vedr. de tilskud, de fik tilbage i februar, og som de har brugt i
første halvår. Bestyrelsen besluttede, at de penge, lokalforeningerne ikke har
brugt i første halvår, kan overføres til næste halvår, hvor de skal bruges, ellers
modregnes de i tilskuddet for første halvår 2021. HMO udsender brev til samtlige

foreninger medio juni, hvor de også får beregningsmodulet tilsendt, så de kan
se, hvor stor en procentdel af deres medlemmer, der også er medlemmer af
Danske Slægtsforskere.
6. Eventuelt
Historiske Dage: Historiske Dage 2020 blev aflyst pga. Coronaepidemien.
Økonomi: KTO foreslog, at medlemmer skal kunne købe udgivelserne til en
lavere pris.
Det blev foreslået, at Markedsføringsudvalget snart skulle mødes igen, eventuelt
via Teams.
Næste bestyrelsesmøde: Søndag 23. august kl. 10.30, Bolbro Skole.

