
Referat fra bestyrelsesmødet den 23-8- 2021 kl. 17,00 på Knudepunktet Kærhøjparken 19 Vejen

1. Referat fra d. 7-6-2021, Generalforsamling og konstituering
    Godkendt.
2. Tilføjelser til dagsorden
    Se pkt. 7. rød teksttilføjelse
3. Økonomi ved kassereren
    ok
4. Sidens sidst
    Intet
5. Opstart af det nye år. 28 august kl. 9-15
    kl. 9.00 Slægtsforskning i Norden Gitte Bergendorff Høstbo (Foredrag)
    kl. 11,30 Frokost
    kl. 12.00 Brug DAISY bedre Ulrich Alster Klug (foredrag + hjælp derefter) Hjælp på dage: Hans
    Chr. Baagøe har sagt ja, Ejner ikke svaret Tilbud om mad? Vi har kaffe/the og vandflasker -
    småkager Hvad skal vi huske?
    Sandwich – én slags bestilles senest et par dage før. Betaling når de kommer. Jens Christian tager
    kaffemaskine med Gitte Høsto. Spørgsmål fra hende blev afklaret. Gitte Høstbo har materiale til
    deltagere med Vi mødes 8.30
6. Kommende møder:
    A 14 september 2021 kl 19,00 Lægdsruller før 1850 og til i dag – husk PC.
    Husk at fortælle deltage tager pc med.
    B 28 september klubaften
    Vi samler også op på de to seneste arrangementer.
    C 12 oktober: Familysearch ved Bodil Grove
    Hvad tænker hun om at deltagere er logget på pc samtidig?
7. Flere unge i foreningen – Hvad har Morten fået ud af vores henvendelse.
    Ikke med på et direkte arrangement men kontaktformidling til de unge. Fx omtale til
    morgensamling. Tag udgangspunkt i nærmeste aner. Gå hjem og snak med jeres bedsteforældre.
    Vi forsøger at deltage en gang i januar.
    + opdatering på Mettes oplæg. Kommunalvalget fylder pt. Vi tager materialet op efter jul. Fx en
    introaften med oplæg og spørgsmål.
    + afklaring af spørgsmål fra foredragsholder.
    + Jens Christian undersøger muligheden for et lille tema på højskolerne.
8. Facebook – Hvad skal vi gøre i den kommende tid - og hvem gør det?
    Vi laver hver især 4 – 5 linjer. Hvorfor slægtsforsker du? Hvorfor sidder du i bestyrelsen? Todelte
    indlæg til Facebook. Send til Mette på mail:mette@autismeadhd.dk
9. Næste bestyrelsesmøde?
    14. september 2021 klokken 18:00.
10. evt.
    Billeder til hjemmesiden.
    Èn repræsentant til lokalrådsmøde i slægtsforskerforeningen 11. september kl. 10.00 – 14.00.
    Sted Odense.
    Jens Christian videresender materiale.


