
 

 
 
 

Danske Slægtsforskere Hillerød 
 

Referat bestyrelsesmøde: fredag den 23.04.2021 kl. 10,30 
 

afholdes on-line via google-meet + fysisk fremmøde hos Birgit vh 

 

Deltagere: Flemming Svane (on-line), Finn Tangaa (on-line), Birgit Larsen, Ma-
ren Søndergaard Pedersen, Elisabeth Enghave 

 

Afbud: Ole Rafn. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

2. Godkendelse af sidste referat 28.01.2021 

Godkendt 
 

3. Foreningens likviditet 

 vi har modtaget medlemsindbetalinger for 2021. 19.04: kr. 

11.585,00. saldo i bank 23.699,75, registrede medlemmer 125 
Taget til efterretning. Det udbetalte beløb dækker over: Faktisk indgået 

kontingent for 2021, Plus nye medlemmer frem til den 12. april. Minus 

opkrævning af administrationsgebyr i henhold til det tidligere udsendte 

 

4. Aktiviteter resten af 1.halvår 2021 
 Kedelhuset åbner først igen den 21.05.2021. Derfor kan vi ikke af-

holde arrangementer 19.05.2021 med Michael Dupont (slægtsfor-

skeren og godsarkiverne) – Der arbejder på enten at Michael D. 

kan holde foredraget online – eller en anden foredragsholder. 
 Arrangement 31.05.2021 / Åbent hus - er via mail af 19.04.202 

udsat – til den 08.11.2021 – Drøftes, idet vi skal finde mulighed for 

sted – Skal vi satse på Frederiksborg Byskole eller ?? 

Kedelhuset kan ikke huse vores arrangement 19.05. – Vi forsøger at få 
afholdt arrangement med Michael Dupont online – eksvis streaming. 

Flemming S. undersøger mulighederne for hjælp til afholdelsen. 

Vedr. Åbent hus den 08.11. – forsøger vi at booke Frederiksborg Bysko-

le, men undersøger også mulighed i Grønnegade Centret, Teknisk skole 
og Frederiksborg Statsskole. Finn Tangaa undersøger muligheden for Hil-

lerød kommunes rådhussal. 

 



 

 
 
 

5. Aktiviteter 2. halvår 2021  

 Der er udsendt udkast til aktiviteter for 2. halvår – Aftaler 14.09. / 
07.10. og 15.11. er på plads med foredragsholdere. Der mangler 

bekræftelse fra Frivilligcenter om booking af Kedelhuset.  

 Fremover vil der være restriktion med indendørs forsamlingsforbud 

på 50 personer – Vi ved ikke om Kedelhuset kan huse 50. – Men 
uanset hvad er mit forslag, at vi fortsat holder foredragene i Ke-

delhuset – Laver tilmelding – og så streamer foredrag for de med-

lemmer, der ikke kan komme med.  

Aktiviteter 2. halvår 2021. Det er nu bekræftet fra Frivilligcenter, at vi 

kan booke Frivilligcenter på vores ønskede dage.  
Vi vil fremover – fordi, der af hensyn til brandregulativ ”kun” må huses 

50 personer i Kedelhuset – lave tilmelding til alle foredrag. Dette blive 

efter ”først-til-mølle-princippet”. Hvis der så tilmeldes mere end 50 per-

soner – vil vi med hjælp fra Frivilligcenter Hillerød streame foredragene, 
så alle kan se / være med til foredraget. 

 

6. Restriktioner fremover.  

 Vedlagt fremsendes klip med info om restriktioner fra Hillerød 
kommune. Dette til gennemgang og drøftelse af –se også ovenfor 

– hvordan vi fremover afvikler vores arrangementer. 

Der er udsendt information fra Hillerød kommune. Bedst er, at som situ-

ationen er d.d. ophæves forsamlingsforbud fra den 01.08.2021. DNA-
gruppen kan starte møder igen fra den 30.05.2021 stadigvæk ulige uger 

og søndag kl. 10-13. - Klart, at restriktionerne kan ændres fra dag til 

dag, hvis der komme coronaudbrud lokalt.se også pkt. 5 

 

7. drøftelser – løst og fast i foreningenB 
Bestyrelsen bliver i løbet af maj færdigvaccinerede. Det betyder, at vi 

igen kan mødes fysisk. Det glæder vi os til. Det er lidt lettere at kommu-

nikere, når vi sidder i samme rum.  

Der er forslag om at lave ekskursioner til interessante institutio-
ner/steder. Forslag herom sendes til formanden til dagsorden fremover. 

Forslag om foredrag, der omhandler Børns Vilkår igennem tiden. Hvor-

dan var det at være barn i 1700-1800 og 1900 tallet. – 

 
Næste møde 24.06.2021, kl. 12,00 – sted kommer senere. Birgit Lar-

sen finder stedet. 

 

Ref. Birgit Vinholt Hansen 25.04.2021 


