
 

 
 
 

Danske Slægtsforskere Hillerød 

 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde:.  
afholdt online torsdag, den 28.01.2021, kl 10,00 

 

Tilstede: Birgit Vinholt Hansen, Flemming Svane-Petersen, Finn Tangaa, 
 

Afbud: Elisabeth Enghave, Maren Søndergaard Pedersen, Birgit Larsen, Ole Rafn 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af sidste referat 09.09.2020 

Godkendt 
 

3. Generalforsamlingen 

 budget 

 regnskab er udarbejdet 
 afvikling 

 kontingentforhøjelse / bet. for ikke medlemmer 

 
Vi er enige om, at hvis vi ikke kan afholde generalforsamling den 10.03.2021, 

så udsættes afholdelsen af 2 generalforsamlinger til restriktionerne er ophævet. 

Aftalt, at når dette sker, så holder vi en slags ”genforeningsmøde” kun med 

punkt = Generalforsamlinger.  
Vi vil kræse lidt om medlemmerne, eksvis en god kage o.lign. 

 

Vi har overskud nu på små kr. 14.000,00 –  
Vi afholder generalforsamling i Kedelhuset. 

Vi stiller ikke forslag om kontingentforhøjelse 

 
4. Aktiviteter 2. halvår 

 foredrag 

 afholdelse af workshops 1.dags på lørdage. 

i. Åbenthus for nybegyndere: kom godt i gang med slægtsforskning. 
Kom og få hjæp af garvede slægtsforskere. Få grundviden om kir-

kebøger, folketællinger samt vigtige links 

ii. Skifter v/jørn Dietrich  
iii. få det optimale ud af din computer i din slægtsforskning: tips og 

triks til Windows 10opgavestyring, flere skriveborde, apps  



 

 
 
 

 Andet ??  militærhistorie v/Finn tangaa, mere ?? 

 
Drøftet kommende aktiviteter.  

Enighed om, at fordrag Den Engelske Syge, angst og engle samt Fattigvæsen 

og plejebørn afvikles.  
Derudover undersøger vi mulighed for et foredrag om:  

 

V/Svend-Erik Christiansen 
Faderskab og skilsmisse 

 Mon ikke vi alle i vores slægtsforskning er stødt på børn født udenfor ægte-

skab, og ægteskaber som er endt med skilsmisse. I første del 

af sec@godmail.dk foredraget vil vi kigge nærmere på den vanskelige sporing 
af de udlagte barnefædre, og se på kildemulighederne gennem tiden. Mulighe-

den for skilsmisse og de skiftende regler omkring disse vil vi komme ind på i 

anden del af foredraget. Stikord til foredraget er bl.a. adoption, alimentations-
sager, forligskommissioner, hustrubidrag og uægte børns navne. 

  

Om amtmanden og amtsarkiverne 
Amtmanden var gennem mange år bindeleddet mellem lokalbefolkningen og 

kongen/centraladministrationen. 

  

Uægte børn og udlagte barnefædre 
 

og: v/Torben Albret Kristensen 

          Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger 

I mange af landets sogne er kirkebøgerne ikke bevarede før engang i løbet af 

1700-tallet eller i værste fald ikke før 1813/15, og hvad gør man så? Foredra-

get tager udgangspunkt i mit eget forskningsprojekt omkring kortlægning af 

slægtsskabsforholdene på øen Strynø 1688-1801, og hvor kirkebogen først er 

bevaret fra 1776. Tilhørerne bliver præsenteret for en række kildegrupper, fx 

tingbøger, landstingenes skøde- og pantebøger, jordebøger, fæste- og skifte-

protokoller, matrikler m.m., og hvordan vi kan hente relevante oplysninger ud 

af dem.  

 
Vedr. Workshops 

Vi holder workshops lørdage og I Kedelhuset. 

Emner:  
Skifter v/JØrn Dietrich,  

Åbenthus for nye slægtsforskere / medlemmer,  

pc; få det optimale ud af din pc –  

Militærhistorie: vi holder øjne åbne for muligheder og mere specifikt om emnet. 
 

mailto:sec@godmail.dk


 

 
 
 

Det bemærkes under dette punkt, at vi kan få refunderet udgifter til afholdelse 

af foredrag og kurser fra DS DK.  
 

5. drøftelser – løst og fast i foreningen 

Finn Tangaa oplyste, at der er nye muligheder i Legacyprogrammet – og at der 
holdes Webinar om konkrete emner, dog nb for at disse er på engelsk. 

 

6. Evt. 
intet 

 

udarbejdet 28.01.2021  

Birgit Vinholt Hansen 


