
 

 
 
 

Danske Slægtsforskere Hillerød 
 

 
Referat bestyrelsesmøde: 16.09.2019, kl. 13,00 i Petersborgvæ. 2.  
 

Tilstede: Birgit Vinholt Hansen, Flemming Svane-Petersen, Birgit Larsen, Maren Søn-
dergaard Pedersen. 

  
Afbud: Ole Rafn, Elisabeth Enghave, Finn Tangaa, 
 

Dagsorden: 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat 12.08.2019 

Godkendt 
 

3. Evaluering af arrangement Pigerne fra Sprogø 10.09.2019 

Det var et godt arrangement. Meget positive tilbagemeldinger. Det fungerede 
godt med tilmeldingerne. Der var ingen, der fik nej til deltagelse. Der blev sagt 

ja til, at pårørende mod betaling også kunne deltage. 
 

4. Evaluering af deltagelse i Hillerød Slotssø Byfest 30.31.08. og 01.09. 2019 

Det var en god stand vi havde fået stablet på benene. Bøger og hæfter var til 
stor interesse for interesserede. Bøger blev solgt. 

Deltagelse med standen var over for lang tid. Det foreslåes, at vi næste gang 
har stand den fredag og lørdag til kl. 14,00. Der var for få interesserede på re-
sten af tidspunktet. 

Derudover foreslåes, at vi også deltager i Kulturnatten –  
Indtil videre har deltagelsen givet omkring 7-8 nye medlemmer. 

 
5. Fremtidige aktiviteter 

 

1. FællesskabsFestival, FrivilligCenter Hillerød og Hillerød bibliotek. 
Afholdes den 26.10 2019. Er et samarbejde mellem Frivilligcenter og Hille-

rød bibliotek. Jeg har deltaget i 1.møde om planlægning. Der er udsendt sli-
des mv. om ideer og tiltag ifm deltagelsen. BL.a. skal der laves intro-video 

som kan ses sammen med de andre foreninger, der deltager. 
Aftalt, at jeg kontakter Hillerød Lokalhistorisk forening v/Asger berg for om 
muligt, at vi holder en fælles stand. 

2. Undervisning – slægtsforskning for nye og ”dem, der er gået i stå” 

https://www.slaegtogdata.dk/


 

 
 
 

Kontakt fra Bo Michael Andersen, nyt medlem og erfaren slægtsforsker OG 
underviser i slægtsforskning. Enighed om, at undervisning – igangsætning af 

denne for vores medlemmer – skal foreståes af én udenfor bestyrelsen. Mø-
de holdes med Bo Michael Andersen, næst- og formand – herom senere. 

3. Hillerød bibliotek, børn og voksne projekt – kend dine aner 

Projektet er under udarbejdelse – og der afholdes kursus for 7-10årige og 
deres bedste/forældre – i samarbejde med Hillerød bibliotek – og den 

19.10.2019. Flemming Svane og Birgit Vinholt står for projektet. 
Senere vil vi forsøge at videreføre et projekt for 11-16 årige + bed-
ste/forældre – herom senere 

 
6. 2020 – Nu er lokaler booket – 

Arrangementer forsøges afholdt –  

mandag 13.01.2020  it. kl. 18,00 - 21,00 

 

tirsdag 18.02.2020    it 18,00 - 21,00 
 

søndag 15.03.2020    it. 13,00 - 18,00: gerne foredrag om Skolen i forti-
den 

 
onsdag 18.03.2020    it. 17,00 - 21,00 (+generalforsamling): evt. Per 

Andersen med et oplæg 
 

torsdag 16.04. 2020   it. 18,00 - 21,00: Flemming S. /Billed behandling  
 

mandag 11.05.2020   it. 18,00 - 21,00 
 
Så mangler vi bare foredragsholderne ;-) 

 
7. Evt. 

Der omdeles flyers og præsentationsfolder på biblioteket – OG  
NBNB:: vi skal huske bibliotekerne i Allerød, Birkerød, Halsnæs og Gribskov og-
så ….. 

 
 

Referant Birgit Vinholt Hansen – 17.09.2019 

 

https://www.slaegtogdata.dk/

