
 

 
 
 

Danske Slægtsforskere Hillerød 

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen 27.03.2019 

 

Danske Slægtsforskere Hillerød blev stiftet den 09.10.2018, hvor der mødte 48 

interesserede op –  

Lokalforeningen blev stiftet med godkendelse af vedtægter og valg af 

bestyrelsesmedlemmer. 

Kontingent blev fastsat til kr. 100,00 årligt at betale fra 01.01.2019 og for 2 

medlemmer af samme husstand kr. 150,00. 

 

Efter en veloverstået generalforsamlingen holdt Per Andersen indlæg om ”at finde 

personer i 1900 tallet” Yderst interessant og relevant for os. Powerpoint udsendt til 

medlemmerne 

 

Den 18.10.2018 holdt bestyrelsen konstituerende bestyrelsesmøde. Vi konstituerede 

os med: 

Birgit Vinholt Hansen, formand 

Flemming Svane-Petersen, næstformand 

Palle Bundgaard, kasserer 

Finn Tangaa, som også er web-master 

Kurt Empacher, bestyrelsesmedlem. 

Elisabeth Enghave og Birgit Larsen, begge suppleanter er også med til 

bestyrelsesmøderne. 

 

Den 22.10.2018 meddelte kasserer Palle Bundgaard, at han trækker sig fra 

bestyrelsen. Birgit Larsen indtræder derfor i bestyrelse. Efterfølgende var det ikke 

muligt at få konstitueret en kasserer. Formanden har derfor ført foreningens 

regnskab. 

Den 05.11.2018 blev afholdt arrangement med Arkivar Michael Dupont. 51 

medlemmer var mødt op. Vi fik en grundig indføring i, hvordan man kan søge efter 

aner i Lægds – og søruller. 

Den 21.11.2018 havde vi nået 71 medlemmer. Stadig store udfordringer med 

hjemmeside og nyhedsbrev.  

Vi er blevet godkendt som en forening- der-ikke-hvidvasker-penge– og har fået en 

bankkonto samt er blevet cvr-registreret. Senere er Mobile-pay også godkendt, så vi 

nu kan modtage og handle via Mobile-pay.  



 

 
 
 

Den 04.12.2018 blev afholdt foredrag med slægtsforsker og foredragsholder Hans 

Peter Poulsen om udvandrerne. Hvem var de og hvor blev de af? Fra midten af 1800-

tallet til 1914 udvandrede ca. 10% af den danske befolkning eller over 300.000 

danskere – De tog turen over Atlanterhavet sammen med 35 millioner europæere, 

hovedsageligt til Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de rejste – og hvor blev de 

af? Kan vi finde deres efterkommere ? og hvordan gør vi så det ? 

Der mødte omkring 60 interesserede op – Et meget lærerigt og spændende foredrag. 

 

21.01.2019 informerede Finn Tangaa om slægtsforskningssystemer. Ancestry, 

MyHeritage, Legacy, Brothers Keeper med mange flere. Finn gennemgik kort 

slægtsforskningsprogrammer til PC, og viste muligheder for opslag i eksterne 

databaser og lagring på internettet. På trods af stærkt snevejr og verdensmesterskab 

i håndbold mødte ca. 45 interesserede op. 

 

Nyhedsbreve 

Vi har udsendt 3 nyhedsbreve siden 09.10.2018. 

Nyhedsbrevene sendes til medlemmernes mailadresser og er med løst og fast fra os 

og slægtsforskerverdenen omkring os. 

 

Hjemmesiden 

Efter store udfordringer da vi startede foreningen, er hjemmesiden nu en dynamisk og 

endog meget interessant side. 

Vores web-master arbejder løbende og virksomt med siden. Siden indeholder vores 

arrangementer for kommende tid, oplysninger om foreningen – herunder kontakt til 

bestyrelsen, udsendte nyhedsbreve – og som noget ganske særligt, de power-points, 

som er anvendt under de afholdte foredrag.  

Tillige er der nu også oprettet et billedarkiv.  

De billeder, der lægges på siden er brugt med tilladelse fra respektive fotografer. 

Der ligger fast opfordring til medlemmerne om at skrive til os i bestyrelsen med 

forslag og gode ideer til aktiviteter. 

 

Medlemmer 

I skrivende stund (medio feb.2019) er vi 85 medlemmer i foreningen. Medlemstallet 

vokser støt   

 

Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer og samarbejdspartnere for den 

overvældende støtte og det overvældende engagement, der er lagt for dagen i den 

forløbne tid. 

 

På bestyrelsens vegne, 20.02.1019 

Birgit Vinholt Hansen, formand 


