
Referat fra Bestyrelsesmøde den 27. november 2018 på Knudepunktet

Deltagere: Jens Christian Andersen, Ejner Thygesen, Poul Erik Poder, Gunnar Thuesen og 
Bente Pedersen.

1. Referat fra d.2-10-2018 godkendt

Ekstraordinære generalforsamling 23 oktober-2018

2. Tilføjelser til dagsorden ingen

3. Økonomi ved kassereren beholdning ok

4. Siden sidst

a. Den oversøiske udvandring ved Henning Bender godt foredrag med mange tilhørere

b. Brandkasser ved Peter Olesen godt foredrag

c. Kom godt i gang med slægtsforskning Skal det gentages ?? vi prøver igen i efteråret 
2019

d. Problemer med registrering af medlemmer i vores medlemsliste på nettet, der arbejdes 
med det. Til orientering

5. Kommende møder: afvikles som planlagt

a. 6 -12-2018 Christian Ringskov Hedens hovedpersoner

b. 8-1-2019 Gitte Bergendorff Høstbo Skillingsviser og skudsmålsbøger

c. 22-1-2019 Klubaften

6. Ekstraordinær generalforsamling med navneskift:

a. Navneskift i banken er sket

b. Navneskift i CVR er sket

c. Navneskift ved Danske slægtsforskere er sket

d. Facebook da vi ikke kan ændre navn på gruppen, har Jens Chr. lavet en ny gruppe 
Slægtsforskning Kongeaaen

e. Vejen kommune navneskift er sket

7. Reklamer:A. Roll-up – VM flagstænger i Brørup vil lave et nyt print for 375 kr. incl. Moms

B. Hvem kan lave et layout forslag til en ny roll-up og hvad skal der med.det undersøges 
om der er et medlem, der kan komme med forslag

8. Andelskassen vil frem over have afgift for vores konto Vi skal vist finde en anden bank. 
Kasserer og formand er bemyndiget til at overføre vores konto til Frøs Herreds Sparekasse 
eller billigste bank

9. Kalender for 2019-2020 formanden medbringer forslag datoer fastlagt og Poul Erik 
kontakter Knudepunktet ang lån af lokaler

10. Programmet for 2019-2020 – Hvordan forbereder og hvordan gør vi ?? medlemmer 
spørges om ønsker til foredragsholdere og emner. Punktet tages op på næste møde



11. Næste bestyrelsesmøde 8. januar 2019 kl 18

12. evt. foreningen er blevet kontaktet af Lars Helbo idet han ønskede at lægge kirkebøger 
fra Frimenigheden i Rødding på Salldata.dk. Kirkebøgerne er lagt på.


