
Referat af bestyrelsesmøde 

Tid og sted: Lørdag den 23. januar 2021 kl. 12.30 via Teams 

Tilstede: Kirsten Sanders, Per Andersen, Niels Aage Bach, Anton Blaabjerg, Bodil Grove Christensen, 

Kathrine Tobiasen, Michael Dupont, Yvonne Christensen, Kurt Pajbjerg, Hans Mølgaard, Jesper Skov 

Fraværende: Billy Sørensen 

Referat: Michael Dupont 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt: Lokalforeningsrådet 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 21.11.2020 

Godkendt 

3. Generalforsamling 

Der sendes underretning ud via nyhedsbrevet om generalforsamlingen, og laves opslag på hjemmesiden 

om fristen for indsendelse af forslag, 1. februar. 

Kathrine skal have tilsendt indkaldelsen, så den kan komme i næste nummer af Slægtsforskeren. 

Beretningen er færdig, og Kirsten fremsender snarest materialet til Kathrine. 

4. Regnskab – endeligt resultat for 2020 

Per oplyste om de foreløbige regnskabstal. Der har været forskellige uventede indtægter, bl.a. bladpuljen 

og et stort materialesalg, ligesom der har været sparet penge på mødeudgifter både for bestyrelsen og for 

lokalforeningsrådet på grund af Coronarestriktionerne.  

5. Budget 2021 og 2022 

Budgettet blev fremlagt og drøftet på sidste bestyrelsesmøde. 

6. Status for kontingentopkrævning 

Der er udsendt 7.900 opkrævninger bl.a. via Nets i begyndelsen af januar, og der er begyndt at komme 

penge ind. Der har som vanlig været lidt problemer, bl.a. at medlemmer overfører penge direkte til 

foreningens konto. Indbetalingen skal ske via girokort eller PBS. Alt i alt er problemet ikke stort, og hvis folk 

betaler forkert, får de pengene retur og bliver bedt om at betale på den korrekte måde. 

7. Medlemsresultat 

Medlemstallet 2020 er ca. 7.800, hvilket er uforandret i forhold til 2019. 

8. Kassererpost 

Niels Aage orienterede om sine arbejdsopgaver.  

9. Lokalforeningsrådet 



Kurt orienterede, men pt. ligger det meget stille. Der er snart valg, så Kurt og Hans ved ikke, om de får lov 

til at fortsætte.  

10. Nyt fra udvalgene 

Bogudvalget: Per orienterede om, at hans bog Slægtens myter snart udkommer.  

Markedsførings- og aktivitetsudvalget: Intet nyt at berette. Kathrine har sendt ansøgning til Bladpuljen. 

Kirsten ønsker, at Danske Slægtsforskere tilbyder virtuelle foredrag og efterlyste kompetencer i foreningen. 

Yvonne orienterede om sine erfaringer med optagelse af foredrag. Der var enighed om at efterlyse sådanne 

kompetencer via hjemmesiden og nyhedsbrev. 

Øvrige udvalg: Intet nyt. 

11. Besættelse af udvalgsposter  

Hjemmesideudvalget: Peter Bjørn Thomsen 

Lokalforeningsudvalget: Kurt Pajbjerg 

12. Eventuelt 

Bodil sender oplysning om reklame for Rootstech til webmaster. 

Bestyrelsen drøftede de fremtidige bestyrelsesmøder, og der var stemning for fortsat at holde møderne i 

Bolbro Brugerhus i Odense, og at bestille frokosten udefra. 

Næste møder:  

Lørdag 13. marts 2021 – Odense 

Lørdag 17. april 2021 – Østervangsskolen, Astersvej 15, Roskilde, før generalforsamlingen 

Weekend-møde i Roskilde, 12.-13. juni 

 


