
 

 
 
 

Danske Slægtsforskere Hillerød 

 
 

REFERAT: Bestyrelsesmøde: 29.07.2021, kl. 14,00.  

 
Tilstede: Birgit Vinholt Hansen, Flemming Svane-Petersen, Birgit Larsen, Elisabeth 

Enghave, Maren Søndergaard Pedersen, Finn Tangaa 

Desuden deltog Bo Michael Andersen og Joan Eriksen. 
  

Afbud: Ole Rafn 

 

 
Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
:godkendt 

 

2. Godkendelse af referat af 23.04.2021.  
Det bemærkes, at bestyrelsesmøde 24.06.2021 var en fælles frokost 

:godkendt 

 

3. Danske Slægtsforskere Hillerøds facebookside 
Fremtiden for siden skal drøftes. En for hurtig beslutning om nedlukning af si-

den bevirkede, at der kom opmærksomhed og bemærkninger. Danske Slægts-

forskere Danmarks side er en åben side med ca 24.000 medlemmer (ca 7.000 
medlemmer i foreningen) Der er små 10 administratorer, således, at der hurtigt 

er ansvarlige, der svarer på de stillede spørgsmål. Siden er meget brugt og 

skaber opmærksomhed på slægtsforskning og foreningen som helhed.  

formandens indstilling er derfor, at vores side gøres åben for alle – og at der 
bliver flere administratorer, så vi kan gribe henvendelser og spørgsmål. 

 
:Vi ønsker ikke at nedlægge gruppen - men øge aktiviteterne og kendskabet til 
gruppen. Tiden har vist, at Facebook er den sociale platform mange mennesker 

benytter og søger oplysninger i. 

 

Vi har derfor besluttet, at vi vil gøre gruppen offentlig for derigennem at øge 
dialogen i gruppen og gøre opmærksom på Danske Slægtsforskere Hillerød,  

som forening. Vi vil også give mennesker, der ikke er medlem af Danske 

Slægtsforskere adgang til gruppen.  
Dette betyder, at vi også fremover vil offentliggøre vores arrangementer, give 

medlemmerne af gruppen mulighed for at stille spørgsmål om slægtsforskning, 

øge kendskab til vores forening. Aftalt at administratorer er Joan Eriksen, Bo 
Michael Andersen og Birgit Vinholt Hansen. 

 



 

 
 
 

 

4. Generalforsamling 
Afholdes 14.09.2021, kl. 18,30 i kedelhuset. Per Andersen har sagt ja til at væ-

re dirigent. Der afholdes én generalforsamling med 2 punkter ”godkendelse af 

regnskab for 2019 0g 2020” og ”bestyrelsens beretning for 2019 og 2020. 
Samtidig skal alle bestyrelsesmedlemmer på valg – se vedtægterne. 

Indkaldelse med dagsorden, beregninger og regnskab skal udsendes allersenest 

den 17.08.2021. 
der vedlægges udkast til dagsorden – og regnskaber 2019 og 2020 samt beret-

ning 2019 (i skrivende stund har jeg ikke udarbejdet 2020 endnu) 

  

: Der var ikke bemærkninger til beretning 2019 – Beretning 2020 er sendt ud til 
bestyrelsen 21.07.2021, Der var ikke bemærkninger til beretning 2020. 

Vedr. dagsorden til generalforsamlingen besluttes følgende: 

 § 1: vi stiller forslag om navnændring til: Danske Slægtsforskere Hillerød 
og omegn 

 § 4: vi stiller forslag om udvidelse af bestyrelsens medlemmer ”…ledes af 

en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen 
blandt foreningens medlemmer, så 4 vælges i lige år for 2 år ad gangen, 

og ..resten af 1. afsnittet er uændret.  

 Dette begrundes i, at vi har mulighed for at få valgt en kasserer og et 

yderligere bestyrelsesmedlem.  
 enighed om, at kontingentet er uændret 

 

VEdr. valg til bestyrelsen blev det på sidste ordinære generalforsamling den 
27.03.2019 besluttet: 
”Valg af medlemmer til bestyrelsen Birgit Vinholt Hansen og Flemming Svane Petersen blev valgt i 
2018 begge for 2 år. På valg er Finn Tangaa, Kurt Empacher og Birgit Larsen. Finn Tangaa og Birgit 
Larsen (indtrådt i stedet for Palle Bundgaard) ønsker genvalg Kurt Empacher ønsker ikke genvalg. 
Suppleant Elisabeth Enghave vil gerne stille op som bestyrelsesmedlem. Alle 3 blev valgt for en 2-
årig periode.” 

Alle medlemmer i bestyrelsen er på valg grundet ikke afholdt generalforsamling 

i 2020. 
Vi foreslår derfor følgende: 

på valg for 1 år er: 

Birgit vinholt Hansen, modtager genvalg 
Flemming Svane Petersen, modtager genvalg 

Malcolm Theakston, modtager valg 

Bo Michael Andersen, modtager valg 
på valg for 2 år er 

Maren Søndergaard Pedersen, modtager genvalg  

Elisabeth Enghave, modtager genvalg 

Birgit Larsen, modtager genvalg 
Forslag til suppleantposter: pt. ingen forslag 



 

 
 
 

Revisor: Joan Eriksen, modtager genvalg 

suppleant for revisor : Finn TAngaa, modtager valg 
 

5. evt. 

Birgit vh orienterede om, at der den 11.09.2021 er lokalforeningsråds møde i 
Odense – og deltager 

Aftalt, at Flemming Svane udarbejder en ny folder om foreningen –  

Drøftet kommende arrangement 01.08.2021 om tips og tricks i slægtsforsknin-
gen. Vi evaluerer efter første møde. 

 

Referat skrevet 30.07.2021: Birgit vinholt Hansen 

 
 

Næste møde aftalt til: ikke aftalt endnu …  


