
 

 
 
 

Danske Slægtsforskere Hillerød 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde: 02.04.2019, kl. 10,00   
 

Tilstede: Birgit Vinholt Hansen, Finn Tangaa, Flemming Svane-Petersen, Maren 

Søndergaard Pedersen. 
Afbud: Birgit Larsen, Ole Rafn, Elisabeth Enghave 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt med ændringer 
 

2. Konstituering af bestyrelsen: 

Bestyrelsen konstituerer sig som følger: 
Formand: Birgit Vinholt Hansen 

Næstformand: Flemming Svane Petersen 

Web-master: Finn Tangå 

 
3. Godkendelse af referat (13.03.2019 er under udarbejdelse): 

Fremsendes og medtages til næste bestyrelsesmøde 

 
4. Evaluering af Generalforsamling: 

Godt, at vi havde liste til check af medlemmer med. 

Vi skal huske head-set til foredragsholdere fremover. 

Det bemærkes, at der til det efterfølgende foredrag var rigtig mange, der som 
ikke-medlemmer betalte entre kr. 50,00. Fremover vil vi checke deltagere, så ikke-

medlemmer betaler entreen. 

 
5. Start af studiegruppe: 

Studiegruppe: DNA og slægtsforskning, tovholder Flemming Svane/Joan Eriksen: 

Besluttet at vi går i gang med studiegruppen. Kommer i Nyhedsbrev. – det er 
undersøgt i frivilligcenter om lokaler i ugens løb – og efter arbejdstid. Dette er 

næsten ikke muligt. Derfor lægges møderne om søndagen. Antal 10/først til mølle. 

Tilmelding for interesse: 13.04. 

 
Studiegruppe: Lægdsruller: vi starter denne gruppe også. Tovholder Finn 

Tangaa/Birgit Vinholt. Kommer i Nyhedsbrev. Se ovenfor – Antal 10/først til mølle. 

Tilmelding for interesse: 13.04. 
 

6. Nyhedsbrev – udsendes hurtigt – hvad skal med ?  

Forslag modtages 

https://www.slaegtogdata.dk/


 

 
 
 

Gennemgået – Nyhedsbrev laves NU og udsendes hurtigst muligt. 
 

7. Arrangement 03.09.2019 

Der kan ”kun” være 60 personer i Kedelhuset pga nye regler vedr. brandtilsyn. 
Skal vi lave tilmelding ”først til møllen”- til dette arrangement?:: 

Drøftet. Aftalt, at vi ikke annoncerer bredt. At vi laver først til mølle tilmelding. At 

denne information udsendes via specifikt Nyhedsbrev op til arrangementet.  
 

8. antal medlemmer 

Der er problemer i landsforeningen med at registrere dobbelt medlemskab – Vil 

blive afklaret og forbedret ved det nye medlemssystem. –  
I skrivende stund har vi 108 medlemmer min.  

 

9. evt. 
Finn sikre højtaler/headset til arrangement den 25.04. 

Drøftet kommende arrangement – foto-film osv. – herunder også opbevaring af gl. 

billeder. 
 

Ref. Birgit Vinholt  

 

Næste bestyrelsesmøde er ikke aftalt – afholdes hos Birgit Vinholt. 
 

 

 
 

https://www.slaegtogdata.dk/

