
TREKANTOMRÅDETS SLÆGTSHISTORISKE FORENING 

 

                                  Bramdrup den 15. marts 2016 

Til Bestyrelsen 

 Der indkaldes til bestyrelsesmøde 

 tirsdag den 29.marts 2016 kl. 19.00 

 på Lokalhistorisk arkiv, Fredericia 

 (Jeg åbner kl. 18.30 – og medbringer kage til kaffen, som hvem laver? J.Chr. drikker te) 

 

med følgende dagsorden: 

Allerførst: Velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem: Bente Mikkelsen (suppleant) 

0) Fejl ved valg til bestyrelsen den 14.marts 

 Kai undrede sig (berettiget) over at være sat på valg. Det er en fejl, som jeg har begået – dog  

 upåtalt af den øvrige bestyrelse, som fik "forslag til dagsorden" tilsendt den 4. marts. Hvordan  

 klarer vi det? 

1) Konstituering af bestyrelsesposterne 

 Hvad indebærer de forskellige hverv? 
 (3 poster er vel på forhånd besat: Jonna som kasserer, Kai som web-master og redaktør af  Slægts-Tidende, Bente som moccamester.   

        Hvervet som assisterende moccamester, må besættes af de øvrige bestyrelse efter behov.  

 (Jonna har tilbudt at sørge for indkøb af kaffe og kager). Formand, næstformand, bibliotekar, sekretær og  forlystelsesråd er i spil.  

 Hvervet som »bla'-bu'«: Jonna har tilbudt sig til dette 

2) Foredragsønsker til sæsonen 2016-17 

 Kom med forslag til emner eller konkrete foredrag!  
 (Kig f.eks. i numre af SLÆGTEN) Der er tradition for, at bestyrelsesmedlemmerne hver får et ønske opfyldt 

 Ønsker nævnt: Søruller , Indvandringen fra Sverige 

 Skal vi have 1 eller 2 mødeaftener uden FU-foredragsholder? Hvordan klarer vi det? 

3) »Slægtshistoriske temaaftener«  

 Hvordan skal vi fortsætte med de slægtshistoriske temaaftener? 

 Hvor mange? Hvilke datoer? Hvilke emner? Hvem? 
 "Gotisk håndskrift" er fremført som et generelt ønske 

4) Besøg på landsarkiv / lokalarkiv ? 

 I givet fald –hvilket? 

 Hvilke datoer? 

5) Slægts-Tidende 

 a) Er indholdet passende? 

 b) Redaktionsgruppe (Hvem?) 

 c) Stof eller ideer til kommende numre? 

6) Sensommerudflugt 

 a) Hvorhen?  
 Give museum, Kupfermühle, Sønderjylland, Dybbøl, Møller, Bogense arkiv og museum  

 b) Hvornår? 

 c) Praktiske forhold iøvrigt / hvem arrangerer?  

7) Vores økonomi 

 Kan vi gøre noget for at forbedre vores økonomi? 

 Forslag? 

8) Biblioteket 

 Er der brug for initiativer? Da hvilke? 

9) Eventuelt 

  Vel mødt! 

Er der punkter, jeg har glemt at få med, eller ønsker til yderligere emner drøftet?  

– Så mail venligst! j.ratjen@stofanet.dk  eller ring 75 51 80 63    

   Jesper   
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