
Bestyrelsesmøde fra den 30.11.2016

1. Referat fra d. 22.11.2016 godkendt og underskrevet

2. Ingen tilføjelser til dagsorden

3. Økonomi: efter afholdelse af forårets 3 foredrag, vil der være et overskud

4. Siden sidst: Deltagelse i Julemarked i Lintrup – en god ide – og vi bør deltage i 
de arrangementer der ikke koster os noget at deltage i.

5. Foredrag d. 6.12.2016, der er indkommet 3 forslag om emner til dette foredrag, og de er 
sendt videre til Inger Buchard

6. A. Vi arbejder videre med planlægning af kursus i gotisk skrift, der vil blive orientering 
til medlemmerne i februar 2017, hvor vi ønsker tilbagemelding om hvor mange der kan 
være interesserede i dette, og det afholdes i efteråret 2017. Hvis ikke vi får tilmeldinger 
nok, tilbydes de lokalhistoriske foreninger at deltage, så vi kan holde prisen på omkring kr. 
500 pr deltager.

B. Vi arbejder på fremover at have et fast emne på hver klubaften. Vi tilbyder hjælp med 
emner man er kørt fast i--- her trækkes på medlemmernes viden, så vi i fællesskab 
kan prøve at hjælpe hinanden videre.

 Jens Christian undersøger mulighed og pris på online kursus i Legacy

C. Vi gennemgik efterår 2017, og forår 2018, og fastsatte datoer for foredrags- 
og klubaftener.

D. Vi valgte emner, og arbejder videre med at finde de foredragsholdere der kan (og 
vil) komme på de valgte datoer.

7. Tiltag for at skaffe flere medlemmer. Vi drøftede mulighederne for at afholde 
arrangement på de lokale biblioteker, og få ugeaviserne til at skrive om at vi den 
pågældende dato står klar på biblioteket for at hjælpe, og vise hvordan man kan søge på 
nettet, og så fortælle om vores forening.

Ligeledes kunne vi spørge i de Lokalhistoriske foreninger, om de kunne tænke sig at få 
besøg af os.

8. Næste bestyrelsesmøde d. 10.1.2017 kl. 18 på Knudepunktet.

9. Intet under evt.


