
Referat fra Bestyrelsesmøde den 8. januar 2019 på Knudepunktet

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

1. Referat fra d. 27 – 11 -2018 godkendt

2. Tilføjelser til dagsorden punkt 5 e

3. Økonomi ved kassereren beholdning ok

4. Siden sidst

a. 6 -12-2018 Christian Ringskov Hedens hovedpersoner – godt foredrag

5. Kommende møder:a. 8-1-2019 Gitte Bergendorff Høstbo Skillingsviser og 
skudsmålsbøger

b. 22-1-2019 Klubaften vi hjælper hinanden samt nybegyndere

c. 5-2-2019 Jørgen D. Rasmussen – Da vore forfædre var fæstebønder – efter 
generalforsamlingen

d. 19 februar Klubaften indhold besluttes på næste bestyrelsesmøde

e. Henvendelse fra Danske Slægtsforskere som tilbyder os at være værter ved et Åbent Hus 
arrangement den 19/3-2019. Vi har besluttet at sige ja tak. Poul Erik undersøger om vi kan 
låne Knudepunktet den dag. Jens Chr arbejder på at finde en lokalforedragsholder til et 
foredrag på ca 30 minutter.

6. Generalforsamling d. 5-2-2019 der skal udsendes indkaldelse 4 uger før. Jens Chr sender 
indkaldelse i dag. Lau Michelsen spørges om at være dirigent.På valg : Bente, Gunnar, og 
Poul Erik modtager genvalg Kontingent – skal den stige i 2020? Bestyrelsen foreslår 135 kr 
pr person og 200 kr pr.familie fra 2020

7. Reklamer:Roll-up – VM flagstænger i Brørup vil lave et nyt print. Hvem laver ?Hvordan 
skal det se ud? punkt 7 udsættes til næste møde

8. Bank: Frøs herred Sparekasse skal have 600 kr.i afgift pr. år Danske forening 75 kr. pr. 
kvartal.Jeg vil foreslå at vi tager den billigste (Danske forening) vedtaget – kasserer og 
formand arbejder videre med et skifte

9. Kalender for 2019-2020 / Foredrag.Formanden medbringer liste med foredrag som vi 
kan vælge ud fra. Vi udvælger hver især nogle foredrag, som vi diskuterer på næste møde

10. Samarbejde med Koldinghus - Forening af Slægtsforskere Hvad vil vi lave sammen med 
dem?* Foredrag* Udflugter /tur til rigsarkiv mm* Kurser Et forslag kunne være, at der 
arrangeres et fælles besøg på Kolding Stadsarkiv med orientering om for eks deres 
billedsamlinger

11. Næste bestyrelsesmøde 22. januar 2019 kl. 18

12. evt. intet


