
Referat fra Bestyrelsesmøde den 10. December 2019 på Knudepunktet

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

1. Referat fra d. 22-10-2019 godkendt
2. Tilføjelser til dagsorden ingen
3. Økonomi ved kassereren beholdning ok
4. Siden sidst
a: På opdagelse i erindringslandskabet Lotte Printz – sammen med FU-Vejen + biblioteket. 
Kaffe
b: 12 november Fødselsanstalten i Jylland meget interessant
c: 26 november klubaften de fremmødte fik hjælp til teknik mm
d: Tur til Århus – godt – skidt ???? mange positive tilbagemeldinger. En lignende tur kan evt 
komme på tale
5. Kommende møder:
a: 10. December Faderskaber og skilsmisser Svend-Erik Christiansen
b: 14 januar 2020 Landeværnet syd og nord for Kongeaaen Rasmus Wichmann
c: Klubaften 28 januar.
d: Generalforsamling 18. februar og lægdsruller og hærens stambøger Ulrich Alster Klug
6. Generalforsamling d. 18 februar 2020 kl. 19.00 På valg er Ejner Thygesen og Jens 
Christian Andersen
    Jens Christian modtager genvalg
    Ejner har meddelt at han ønsker afløsning hvem kan vi foreslå ?
    Nuværende suppleant er : Ilse Andersen Jens Chr tager kontakt til et par foreslåede 
personer
7. Slægtsforskerdag i januar en lørdag ? f.eks. 25 januar 2020 Skal vi forsøge med sådan en 
dag ? Skal der f.eks. være en afdeling med gotisk
    skrift Vi forsøger at lave en slægtsforskerdag den 25/1-2020. Poul Erik bestillerlokaler. 
Dagen skal være gratis for medlemmer og koste 100 kr for ikke medlemmer.
    Tilmelding. Max 10 deltagere.
    Kursus i gotisk skrift bliver på klubaften den 24/3-2020, hvis vi kan skaffe underviser.
8. Vores hjemmeside Gunnar meddeler, at alt er ved at være på plads
9. Programmet for næste år 2020-21. Er der noget vi skal bruge som tema eller hvordan 
gør vi når vi kommer ind i januar 2020. Tages op på næste møde i januar. Genforening 
kunne være et tema.
10.Næste bestyrelsesmøde 14, januar 2020 kl 18.00
11. evt intet


