
Referat fra Bestyrelsesmøde den 24.09.2019 på Knudepunktet

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

1. Referat fra d. 10-9-2019 godkendt

2. Tilføjelser til dagsorden punkt 9

3. Økonomi ved kassereren beholdning ok

4. Siden sidst: a Leif Sepstrup d. 10-9-2019

5. Kommende møder:

a: Klubaften 24-9-2019. Jens Chr har fået materiale vedr. Legacy fra Gunnar

b: Anne Holm Christensen – Sådan skriver du en slægtsbog 8-10-2019

c: På opdagelse i erindrings landskabet Lotte Printz – sammen med FU-vejen + kaffe 22-
10-2019

6. Tur til Århus Stadsarkiv og Mormon kirken i Århus. Tilbud på bus= 6000 kr. for en hel dag 
Rundvisning Århus stadsarkiv= 500 kr. pr. time. Sandwich 35 kr + sodavand= i alt 50 kr. pr. 
person prisen bliver 167.50 kr. ved 40 deltagere 200 kr. er vel et godt beløb Mormonerne 
har ikke meldt tilbage søndag da dette skrives. Forslag til datoer 6 eller 7 november Hvor 
samler vi op i Vejen? Solvejs busser foreslår Ejlersvej i Kolding

Formanden har endnu ikke fået tilbagemelding fra Mormonkirken

Prisen incl. mad: 6.000+500+2000 fordelt på 40 personer = kr. 250

Bindende tilmelding og betaling samtidig

7. Navne skilt til medlemmerne. Gunner har købt navne skilte hvad gør vi med den 
praktiske del? Print mm. udsættes til næste møde

8. Her følger som lovet lidt praktiske oplysninger inden Slægtsforskertræffet i Sønderborg 
næste weekend: a Parkering henvises til P-Huset på Nørre Havnegade. Indkørsel overfor 
Hotel Alsik. Parkeringen er gratis. Der er en meget lille P-plads overfor Multikulturhuset, 
men den er kun til kortere parkeringstid. b) Fra kl. ca. 9.30 vil et bestyrelsesmedlem stå klar 
til at åbne hovedindgangen i Multikulturhuset indefra. Planlægger I ar kommer tidligere, så 
send gerne en mail dagen før. c) Der er angiveligt være mulighed for at komme på 
Multikulturhusets internetforbindelse med en gæste-kode. Det afklarer bestyrelsen i løbet 
af denne uge. d) Der vil ikke være mulighed for at hænge noget op på væggene eller 
mobile opslagstavler. e) Man må medbringe mad i Multikulturhuset, men det skal spises i 
et særligt område af Cafeen og ikke i udstillingslokalet. Der vil være mulighed for at købe 
noget mad i Cafeen. Hvor mange bord vil I gerne have? Med venlig hilsen Hanne 
Christensen Slægtshistorisk Forening Sønderjylland.

Benedikte, Jens Chr., Gunnar, Poul Erik og Lene deltager.

9. Velkomstfolder godkendt

10. Næste bestyrelsesmøde 22. oktober kl 18.00

11. evt. intet


