
Bestyrelsesmøde 7. juni 2021 kl. 17,00
Knudepunktet, Kærhøjparken 19, 6600 Vejen

 Referat fra d. 11-5-2021, Generalforsamling og konstituering
   Godkendt
2. Tilføjelser til dagsorden - ingen
3. Økonomi ved kassereren
    ok
4. Sidens sidst
    a: 11-5-2021 Avisen en kilde for slægtsforskere v/Tommy P. Christensen
    b: 25-5-2021 Peter Olsen om Død af unaturlige årsager – God formidler. Har flere ting at byde
     på.
5. Opstart af det nye år: 28. august kl. 9-15
   kl. 9.00 Slægtsforskning i Norden Gitte Bergendorff Høstbo (Foredrag)
    Frokost 11:30 – 12:00. Ved tilmelding til dagen kan der ønskes frokost – en sandwich og
    kildevand Der stilles kaffe/the/kildevand og en småkage frem til fri afhentning i løbet af dagen –
    efter de to foredrag.
   kl. 12.00 Brug DAISY bedre Ulrich Alster Klug (foredrag + hjælp derefter)
    Vi forbereder os på primært at hjælpe de helt nye.
    Annoncere ca. 1. august. Offentliggøres. Hvem gør hvad?
    Tidligere vedtaget (Facebook grupper, der dækker forskellige byer, omtale i JV (Steen
    Rasmusssen kontaktes af formanden), områdets Ugeaviser)
    Mette har udarbejdet et Facebookopslag. Vi forsøger at få det lagt ud i alle lokale
    facebookbygrupper.
    Hvad er prisen for at deltage: Medlemmer gratis.
    Ikke medlemmer 140 kr. Incl. Bogen: Styr på Rødderne? Af Tommy P. Christensen. (Uddelt ved
    mødet til læsning/orientering i sommerferien.)
    Hvis man melder sig ind (i august er vi halvvejs gennem året) får man bogen.
    Medlemmer kan købe bogen for? (vi har givet 100 kr.).
    De skal give det, vi giver for bogen + 25,-
    Hvad tilbyder vi de to foredragsholdere for at blive og hjælpe os?
    Honorar er aftalt. Vi forsøger at finde lidt ekstra til hjælp efter foredraget. Vi foreslår 1000,-
    Tilmeldingsfrist 21. august 2021 ved mail til nyoprettet foreningsmail.
6. Flere unge i foreningen hvordan?
    Målgruppe: 20 år og opefter. Vi bruger de to/tre højskoler i kommunen som forsøg på at komme
    ud. Relevans bl.a. i samfundsfag/historie.
    Model: Mette eller Morten sammen med en af os andre (lidt ældre) kommer med et oplæg på
    max ½ time efterfulgt at et par konkrete søgeopgaver. Video/podcast som supplement måske en   
    mulighed.
    Jens Christian udnytter forbindelsen til de to efterskoler. Morten kontakter gymnasiet.
7. Facebook – hvordan vil vi bruge det? Hvor meget vil Mette gøre ved facebook?
    Ønske: Mere interaktion ønskes. Forslag: Omtale af bestyrelsesmedlemmer. Korte interview af
    lokale slægtsforskere. Hvad får du ud af at være medlem af Kongeaaen?
    Mette redigerer. Indslag sendes til Mette. Et par opslag hver måned ville være godt.
8. Næste bestyrelsesmøde?
    Aftalt bestyrelsesmøde 23. august klokken 17:00 på Knudepunktet.
    Første almindelige mødeaften efter sommerferien er 14. september 2021
9. evt.


