
 

 

 

 

 

 

 
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen  

28/3-2022 
 
 
Det blev et mærkeligt år … sådan startede bestyrelsens beretning ved seneste 
generalforsamling i september 2021 … og vi kunne fortsætte i samme spor. 
Alle havde vel håbet optimistisk på, at der ville komme ’normale tilstande’, og 
det gik så langt som til begyndelsen af december, så måtte vi igen rette ind 
efter Corona-restriktioner … 
 
På generalforsamlingen 2021 havde vi fornøjelsen af Tove Lund og Tom Sin-
ding, som fortalte om Kong Peder, Helsingørs navnkundige og mangeårige 
borgmester.  
 
I oktober og november blev de annoncerede foredrag gennemført, begge i 
samarbejde med Folkeuniversitetet: Lisa Elsbøll om ’Oldemors klædeskab’ og 
Michael Dupont om ’DNA fra et brugersynspunkt’. Begge disse foredrag reg-
nede bestyrelsen med ville være interessante for medlemmerne … og interes-
sante var de i hvert fald, måske især Michael Duponts, fordi DNA i slægtsforsk-
ning er så meget oppe i tiden. Men alligevel var der kun en halv snes deltagere 
ved begge disse foredrag. 
 
De to arrangementer var slet ikke dårlige – foredragsholderne var faktisk glade 
for ’dagligstuestemningen’, og der var tid til at svare på spørgsmål og udveksle 
erfaringer, især mht. DNA, som nogle af tilhørerne havde prøvet kræfter med. 
Men i bestyrelsen spekulerer vi meget over, hvad denne begrænsede delta-
gelse skyldes. Birgit fra Slægtsforskerne i Hillerød fortæller om 50-60 delta-
gere, hver gang de inviterer til foredrag. Vi synes, at vi informerer og annonce-
rer, så godt vi kan, uden direkte at tæppebombe medlemmerne med mail og 
nyhedsbrev. Måske er der stadig en Corona-utryghed og -usikkerhed, måske 
er det alligevel ikke tillokkende emner for vores medlemmer. Vi er meget inte-
resserede i ALLE reaktioner fra jer, så vi kan få tingene til at fungere igen. 
 
Efter de to foredrag og nogle gode tirsdagslæsegrupper, især en rigtig god ju-
leafslutning, holdt vi juleferie … og så blev vi på grund af nye restriktioner nødt 
til at aflyse aktiviteterne januar 2022. Men det er en anden historie! 
 



I bestyrelsen har vi mailet og telefoneret en del, og der har været nogle knaster 
i kommunikation og information, mest fordi vi alle stadigvæk har været på tynd 
is og gyngende grund.  
 
Slægtsforskercafeen blev ligesom al anden aktivitet ramt af Corona-restriktio-
nerne. I efteråret blev det til tre møder med blandet tilstrømning. Hjælperne på 
slægtsforskercafeen er udover Bent Jeppesen Per Boegh, Grethe Leerbech og 
Merete Larsen 
 
Kurserne i slægtsforskning, som gennemføres i samarbejde med LOF, blev i 
vinteren 2021 ændret fra et kursus på Espergærde Bibliotek til et onlinekursus 
med 7 deltagere. I efteråret blev der gennemført et onlinekursus med 10 delta-
gere og et kursus på Espergærde Bibliotek med 8 deltagere. I denne vinter 
gennemføres der også 2 kurser, et online med 11 deltagere og et kursus på 
Espergærde Bibliotek med 7 deltagere.  
 
 
Tak til alle i bestyrelsen for samarbejdet og til alle, der deltager og giver en 
hånd med praktiske ting til tirsdagsmøder, slægtsforskercafé og foredrag. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 

 

 


