
9-11- 2021 kl. 18,00

Knudepunktet Kærhøjparken 19 Vejen 

1. Referat fra d. 12-10-2021. 

Godkendt

2. Tilføjelser til dagsorden 

Ingen

3. Økonomi ved kassereren kontingent 2022? 

God indestående efter betaling af aftenens foredrag. Overvejelser om lille 
kontingentstigning for 2023.

4. Siden sidst 

A: 12 oktober FamilySearch ved Bodil Grove. Vi følger op senere 

B: 26 oktober - Klubaften. Hvad skal vi have på programmet? 

C: Kommende møder: 

 9 november - I foredraget gennemgås hvem kartoffeltyskerne var, 
hvorfra de kom, hvorfor de kom og hvorhen de tog. Aksel Kramer 

 23 november – Klubaften. Opfølgning på Family Search, Legacy, 
Lægdsruller. Link til gode forskersider

 14 december - Deporteret til Sprogø og Livø. Fra 1911 til 1961 husede 
Livø i Limfjorden en ø-anstalt for såkaldt antisociale og kriminelle 
åndssvage mænd, og fra 1923 til 1961 risikerede ”seksuelt løsagtige 
åndssvage, unge piger og kvinder” at havne på Sprogø. 

Forsøger at på lidt presse på. Artikel på de største byportaler. Mo laver 
en ”annonce”. jpg filer at foretrække. Se folder på ”forsorgshistorien.dk” 
og Destinationhimmerland.dk 

5. Møde med Kolding – Slægtsforskerne 22 – 11 - 2021 kl. 19:00 

Temaer: Hinandens foredrag/slægtsforskerdag. Unge slægtsforskere. Klubblad 
og udbyttet heraf. Forslag om 2 fælles foredragsarrangementer. 
Dag/aftenforedrag. Mødet holdes i ”Blå stue” på Kærdalen. Hver mand tager 
kaffe med. Poder sørger for brød.

Slægtsforskning Kongeaaen:  

Formand Jens Christian Andersen. 

Toftager 16, 6660 Lintrup. - toftager16@lintrup.dk – 74855423 - 30115423

file:///C:%5CUsers%5CCarsten%5CDocuments%5CSl%C3%A6gtsforskning%20-%20Dagsordner%5CDagsorden%20og%20referat%5Ctoftager16@lintrup.dk


6. Slægtsforsker dag 29 januar 2022. Lars fra Sall Data har sagt ja til at 
deltage. Der er to, der vil være med til gotisk.  Hvem kan vi evt. finde til at stå
for det? Skal vi afsætte en klubaften med Jørgen Dieckmann. (Evt. 8. marts 
2022)

Udmelding om arrangementet første uge i januar.

7. Vores Hjemmeside, er der nye ønsker til indhold? 

Lige revideret. Video forsøges lagt på.

8. Program for 2022/23. Skal vi ændre på sammensætningen af 
foredrag/klubaftner? 

8 arrangementer af hver. Nye temaer efterlyses. 

Tuberkulose i Esbjerg og omegn (Spangsberg) 

Klubaftener med tema.

Billedbearbejdning. Vi forsøger at finde egnet program.

Scanning m.m. af mere specielle ting. Fx A3 format 

9. Viborg Slægtsforening: Brugerhjælp til nybegyndere kl. 10.00 – 12.00 
(Slægtsforskningscafé) 

Forslag fra Carsten Mortensen.

Tager ideen med i programmet. (et par stykker i næste års program.) 

Mo tager gerne de første arrangementer.

10.Næste bestyrelsesmøde? 

Næste bestyrelsesmøde 14. december 18.30 – 19.00

11. Evt.

Corona: Vi følger Kærdalens regler. 


