November 2011
Ordinært møde. Fraværende var Jørgen Kristensen

Bestyrelsesberetningen 2011 / SF
Formanden bad udvalgsformændene/de aktivitetsansvarlige indsende oplysninger om deres ansvarsområder i 2011 inden 15. januar til brug for bestyrelsesberetningen.

Vedtægtsudvalget / KH
Vedtægtsændringer, 1. behandling
Bestyrelsen gennemgik forslag til vedtægtsændringerne og udarbejdede et tilrettet forslag til
Generalforsamlingen 2012.

Sogn-Herred-Amt genoptryk / HK
Er sendt til korrekturlæsning, men ellers intet nyt. Det er fortsat planen, at udgivelsen skal
udkomme før nytår 2012. Oplag på ca. 7500 stk., givetvis mere.

Hjemmesideudvalget / HK
Udvalget har arbejdet med forskellige forslag om forbedring af hjemmesiden. Arbejdet er under
udførelse.
AC orienterede om, at Aktuelt og Arrangementer lægges frem på forsiden, så emnerne bliver
tydeligere.

Nyheder / GC
Nyhedsredaktøren har opdateret nyheder på hjemmesiden dagligt.
Nyhedsredaktøren regner med at sende nyhedsbrevet 7 gange om året. Det kommer til at fylde højst
2 A4-sider.
AC foreslog, at alle brugere af hjemmesiden skulle kunne indsende nyheder til nyhedsredaktøren.
Det blev godkendt af bestyrelsen. GC foreslog en særlig mailadresse til nyheder.

Strategiudvalget / SF
Der er blevet afholdt medlemsmøde i Haslev, hvor der deltog ca. 40 personer, og der kom
efterfølgende 33 spørgeskemaer retur. Det var et meget vellykket medlemsmøde.
På tirsdag d. 22-11-2011 er der medlemsmøde på Mors. Indtil videre er der 13 tilmeldte.
AC foreslog, at næste medlemsmøde bliver i Vestjylland, evt. Esbjerg.

Markedsføringsudvalget / KT
AC fremlagde eksempel på starthæfte (også sendt ud pr. mail). Forslag om oplag på 500 stk.
Godkendt.
Der annonceres efter frivillige korrekturlæsere samt en hjemmesidemoderator.
Slægtsartikler i Slægt og Data
Samme praksis som tidligere, dvs. slægtshistoriske artikler med generel relevans trykkes.
Slægt og Data på hjemmesiden
Det blev besluttet, at Slægt og Data fra de sidste to år kun skal være tilgængelige for medlemmer.
Blade ældre end to år blade skal være tilgængelige for alle.

Kildeudvalget / PW
PW henviste til en prøveversion af programmel på Morten Hovedskovs hjemmeside.
MHN forklarede indekseringssoftwarens funtioner. En betaversion er snart klar.
Det kommende arbejde
Den 4. dec 2011 afholdes næste møde i Kildeudvalget i Odense.

