
 

 
 
 

Danske Slægtsforskere Hillerød 

 
 

 

Referat bestyrelsesmøde: 25.06.2020, kl. 10,30 i Petersborgvæ. 2.  
 

Tilstede: Birgit Vinholt Hansen, Flemming Svane-Petersen, , Maren Søndergaard Pe-

dersen, Birgit Larsen,  
 

Afbud: Elisabeth Enghave, Finn Tangaa, Ole Rafn 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjet pkt. 8: Legacy kursus – Herefter godkendt  

 
2. Godkendelse af referat 04.03.2020 

Godkendt 

 
3. Generalforsamling  

blev aflyst, drøftes hvornår ny skal holdes ? 

Bestyrelsen besluttede, at der ikke afholdes generalforsamling i 2020 grundet 

Corona-krisen. Vi afholder derfor generalforsamlinger 2020 og 2021 tidligt i 
Marts 2021.  

 

4. Danske Slægtsforskere Landsforening 
Afholder generalforsamling den 03.10.2020 i Kolding. Birgit Vinholt Hansen og 

Flemming Svane Deltager.  

Godkendt 

 
5. Forberedelse af aktiviteter 2. halvår 2020, Vedlagt foreløbig arrangementsover-

sigt 

 
 Arrangement 05.09.2020 – undervisning i Svenske aner med Anders 

Lindberg – Omstændigheder drøftes 

 Arrangement 21.09.2020 -  Den Spanske Syge – Omstændighederne 
drøftes 

 uge 44, 26.10.2020.Besøg af Danske Slægtsforskere 

   Der søges stadigvæk efter lokaler til uge 44 

           
Beslutning: Arrangement om Svenske aner gennemføres, der kan max huses 

50 personer. Medlemmerne bedes selv medbringe fortæring og drikkelse 

Arrangement 21.09.2020 om Den Spanske Syge forsøges flyttet til andet sted – 
Flemming S. forsøger Frederiksborg Hannel/Royal Stage.  



 

 
 
 

Uge 44 – Arrangement med Danske Slægtsforskere Danmark – gennemføres 

også. Lokalitet er ikke helt på plads endnu.  
 

6. Nyhedsbrev nr. 17 

Indhold:  
 Generalforsamling 

 DNA-gruppen er startet igen 21.06.2020 

 Svenske Aner arr. 05.09.2020 – tilmelding, mv 
Besluttet ovennævnte indhold. Husk også DNA-gruppen 

 

7. Forberedelse af aktiviteter i 1. halvår 2021 

Ideer til nye aktiviteter – herunder, at vi kunne gentage nogle af aktivite-
ter i 1. halvår 2020, som er aflyst grundet nedlukningen. 

+ orientering om 21.09. Den Spanske Syge - Derudover ønskes Ideer til aktiviteter 

2021: Vi hører Per Andersen om han både kan være dirigent, holde orientering om 
hjemmesiden og holde foredraget om Billeder i stedet for ord.  

Derudover hører vi Michael Dupont – og vi skriver til Jan Andersen om Historisk At-

las for Slægtsforskere – samt Hans Peter Poulsen om Hvordan boede oldefar. 
Medlemmerne høres også om forslag.  

 

 

8. Legacy 
Det besluttes at afholde kursus med undervisning i Legacy programmet. KOn-

takt er skabt til Anne Marie Holck, som er front person i dette program. Et kur-

sus vil være for begyndere og let øvede – samt øvede. Max antal er 15 perso-
ner pr. kursus – og prisen vil være kr. 500,00 pr. person pr. dag.  

Birgit vh arbejder videre med dette. 

 

9. Evt. 
20.08.2020 – Birgit vh og Flemming sp deltager i generalforsamling i Frivilig-

center Hillerød 

19.08.2020 – Birgit vh og Flemming sp mødes med Lokalhistorisk forening Hil-
lerøds bestyrelse om fremtidige evt. fælles aktiviteter – kunne være geografi 

om bygninger – slottet og institutioner.  

 
 

 

Næste møde aftales til:: ;-) det glemte vi…. 

 
udarbejdet 28.06.2020 Birgit Vinholt Hansen 

 

 
 

 



 

 
 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Næste møde aftalt til: 
25.03.2020,  kl. 14,00, hos Birgit vh. p.vænget 2 

Udarbejdet af bvinh – 04.03.2020 


