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Danske Slægtsforskere Hillerød og omegn 
 

 

 

Hillerød, den 02.02.2023  

 

Bestyrelsens skriftlige beretning 2022 til generalforsamling 09.03.2023, kl. 18,00 i Ke-

delhuset, Fredensvej 12B, 3400 Hillerød. 

 

Danske Slægtsforskere Hillerød blev stiftet den 09.10.2018.  

 

Sidste generalforsamling blev afholdt 16.03.2022. 

Den valgte bestyrelse konstituerede sig som:  

Birgit Vinholt Hansen, formand og webmaster; Joan Eriksen, næstformand; Malcolm 

Theakston, kasserer; Flemming Svane Pedersen, Elisabeth Enghave, Rikke Lindahl Olsen 

og Birgit Larsen, bestyrelsesmedlemmer; Maren Søndergaard Petersen og Dorte Nielsen 

er suppleanter. 

 

Medlemmer 

Den 31.12.2022 havde vi 158 medlemmer, en fremgang i 2022 på 15 medlemmer. Med-

lemmerne fordeler sig på følgende postnumre: 

2100-3140 =    8 medlemmer 

3200-3390 =  44  medlemmer 

3400-3400 =  67 medlemmer 

3450-3660 =  39 medlemmer 

i alt   158 medlemmer 

  

Nyhedsbreve 

Vi har udsendt 6 nyhedsbreve i 2022. Nyhedsbrevene kan ses på vores hjemmeside: sla-

egt.dk/hillerod under punktet nyheder. Derudover har vi sendt mails med informationer 

og huskere. 

 

Foredrag  

Efter Corona nedlukningen kunne vi igen mødes og det var en dejlig dag, da vi igen kunne 

mødes og se hinanden i øjnene: 

 08.02.2022: Seksualitet i middelalderen v/Kaare Johannesen. Vi var 45 deltagere, 

hvoraf 10 var ikke-medlemmer. 

16.03.2022: Kom Gitte Høstbo efter generalforsamlingen og holdt foredrag om, hvordan 

man skriver en slægtsbog. Her var der 40 deltagere. 

17.05.2022: Fik vi viden om Sygehusarkivalier v/Erik Kann. Der deltog 39 medlemmer. 

24.08.2022: Bruden var i sort v/Lisa Elsbøll. Der deltog 30 interesserede. 

06.09.2022: Slægtsforskernes Bibliotek v/Per Andersen. Vi havde selvfølgelig inviteret 

vores medlemmer men også institutioner, lokalhistoriske arkiver, biblioteker mv. Der del-

tog 54 interesserede. 

12.10.2022: Sindsyge og døde v/Michael dupont. 48 deltagere. 

04.11.2022: Tyendet – det tjenende folks danmarkshistorie v/Rikke Lie Halberg og Ber-

tha Res Coley. 32 deltagere. 

Vi har bestemt, at der er tilmelding til alle foredrag. De tilmeldte modtager mail med be-

kræftelse på, at de kan deltage. Alle foredrag er afholdt i Kedelhuset, Fredensvej 12B, 

3400 Hillerød. Vi har valgt Kedelhuset som sted, fordi det ligger centralt i Hillerød og har 
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en billig leje. Bestyrelsen har besluttet, at ikke medlemmer betaler kr. 75,00 for at del-

tage. Medlemmer har gratis adgang. 

 

Workshop 

08.05.2022: Skifter og fæster v/Jørn Dietrich. Vi fik hjælp til at finde skifter, blev sporet 

ind på, hvordan vi fandt et skifte. Arrangementet blev afholdt i Hillerød MadMarked over 

en søndag. Vi deltog 15 medlemmer. 

 

30.04.2022 måtte vi aflyse workshop: Tips og Tricks windows 10 v/Gert Degnemark på 

grund af for få tilmeldte.  

18.09.2022 aflyste vi workshop: Svenske Aner v/Gitte Høstbo igen pga for få tilmeldte. 

Pris for deltagelse ville have været kr. 150,00 for medlemmer og kr. 300,00 for ikke med-

lemmer. 

 

Undervisning 

Med AOF Nordsjælland har vi afholdt kurser over 2x2søndage. Slægtsforskning for begyn-

dere og let øvede + øvede og garvede. Underviseres var Jonna Andersen og Hans Peter 

Poulsen. Kurserne havde 12 deltagere pr. modul. Begyndere mødtes den 20.02. og 

13.03.2022 – øvede 03.04. og 01.05.2022. Kurserne blev afholdt i Kedelhuset og delta-

gerne deltog på almindelige vilkår for AOF, men til en billigere pris. 

 

Åbent hus - Hjælp, Tips og Tricks. 

I første halvår af 2022 er der af holdt åbent Hus. Vi mødes den sidste søndag i hver må-

ned og har været samlet den 31.01.202/27.02.2022/27.03.2022/ 

24.04.2022/29.05.2022 alle dage fra kl. 10-13. 

I andet halvår/2022 ændrede vi konceptet således, at der stadig var åbent fra kl. 10-13, 

men at den første time var temaorienteret. Der har været tematimer med DNA, My Heri-

tage, Sall Data og Legacy. Der var åbent hus den 28.08.2022/ 25.09.2022/30.10.2022-

november blev aflyst. 

 

Åbent hus er godt besøgt – deltagerantallet varierer og vi har haft op til 15 besøgende på 

en søndag.  

 

Vi har også via Teams afholdt Tips og Tricks hjemme hos dig selv. Online møder dels den 

30.06.2022, hvor Joan Eriksen fortalte om DNA-test  samt den 15.11.2022, kl. 19,00, 

hvor Per-Johan Ørmen fortalte om MedieStream. I begge møder deltog omkring 25 perso-

ner. 

 

Joan Eriksen er tovholder og tak til Joan for det. En stor og særlig tak til Bendette Hyde-

skov og Per-Johan Ørmen, som er fyrtårne på søndagene og en kæmpe hjælp. 

Åbent Hus- Hjælp, Tips og Tricks afholdes i cafeen i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 

12C, 3400 Hillerød. 

 

Bøger 

Vi modtager gode tilbud fra Landsforeningen Danske Slægtsforskere. Disse fordelagtige 

tilbud udsendes til vores medlemmer, så vi kan købe bøger og få leveret bøgerne via lo-

kalforeningen. I årets løb har vi solgt bogen ”at skrive slægtshistorie” v/Katrine Tobiasen.  

 

Hjemmesiden: slaegt.dk/hillerod 

Formanden er webmaster. Vi forsøger at holde hjemmesiden så levende som mulig. Be-

styrelsens nyhedsbreve, referater, sammensætning, vedtægter og arrangementer kan 
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læses på hjemmesiden. Vi opsætter med tilladelse fra fotografer på facebook forskellige 

billeder fortrinsvis fra Frederiksborg Slot.  

 

Facebook 

Vi har etableret facebooksiden ”Danske Slægtsforskere Hillerød og omegn” – og valgte, at 

siden er åben for alle. Her annoncerer vi arrangementer, informationer, ligesom medlem-

mer og andre interesserede kan dele og søge oplysninger i forbindelse med slægts- og lo-

kalhistorie. I skrivende stund er der 151 medlemmer på siden. Joan Eriksen og Birgit Vin-

holt Hansen er administratorer for siden.  

 

Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsesmøder holdes nu i Frivilligcenter Hillerød – og bestyrelsen har holdt 6 bestyrel-

sesmøder i 2022.  

 

§79-pulje Hillerød kommune 

I Januar 2022 modtog vi kr. 2000,00 fra denne pulje. Vi søger i slutningen af kalender-

året. §79 i serviceloven gives til foreninger der har generelle tilbud med aktiverende og 

forebyggende sigte. 

 

Sponsorater 

Vi besluttede at søge sponsorater og fondsmidler primært grundet vores økonomi. Tak til 

firmaet Keramax A/S, Højvangsvej 31, 4340 Tølløse og til en anonym sponsor. Vi har 

ikke, på trods af utallige ansøgninger, modtaget flere sponsorater. 

 

Vi deltager i forskellige samarbejdsmøder.  

Lokalforeningsrådsmøder er et forum for lokalforeningerne i Danmark under Danske 

Slægtsforskere. Der afholdes møder 2-3 gange om året. Formand og Næstformand delta-

ger.  

Derudover er vi som noget nyt, inviteret med i forum for lokalforeninger i Hovedstaden. 

Hvor formænd/næstformænd fra alle lokalforeninger i hovedstaden deltager og udveksler 

erfaringer, deler ideer og drøfter, hvordan det står til i de enkelte lokalforeninger. 

Ligeledes har vi samarbejde med Hillerød Lokalhistoriske forening.  

 

Tak 

til alle medlemmer og samarbejdspartnere for den støtte og det gode engagement, der er 

lagt for dagen i den forløbne tid. Vi glæder os til at tage hul på endnu et spændende år i 

slægtsforskningens tegn.  

 

På bestyrelsens vegne, den 02.02.2022 

Birgit Vinholt Hansen 

formand 

 


