
TREKANTOMRÅDETS SLÆGTSHISTORISKE FORENING 

Til Bestyrelsen Bramdrup den 13. feb. 2018 

Der indkaldes til bestyrelsesmøde 

mandag den 26. februar 2018 kl. 19.15 på Lokalhistorisk Arkiv, Fredericia 

med følgende dagsorden: 

1) Generalforsamlingen 

 a) Valg til bestyrelsen 

  På valg er: 

  Jonna Qvortrup (modtager genvalg?) 

  Jens Christian Bruun-Toft (modtager genvalg?) 

  Hanne Olsen (modtager genvalg?)  

  Bente Mikkelsen (suppleant og moccamester) (modtager genvalg?) 

  Niels Thomsen (suppleant og ass. moccamester) (modtager genvalg?) 

  Revisor: John W. Rasmussen (modtager genvalg?) 

  Revisorsuppleant: Gudmund Bornemann Madsen (modtager genvalg?) 

 b) Regnskab og budget 

  Jeg vil bede Jonna om at give en oversigt.  

  – Også over medlemsbevægelsen 

 c) Dirigent 

  Hvem?  

 d) ”En interessant film” til generalforsamlingen 

  Idé efterlyses 

2) Fremtiden for vores forening 

 a) Kan vi fortsat have en funktionsduelig bestyrelse? 

  – ellers ? 

 b) Som bekendt er vi pr. 1.jan. udmeldt af SSF 

  SSF og DIS-Danmark arbejder på en sammenlægning af de 2 foreninger til "Danske  

  Slægtsforskere". Det nedsatte "Fremtidsudvalg" er kommet med et konkret forslag: 

  https://www.slaegtogdata.dk/foreningen/sammenlaegning-med-ssf/forslag-til-  

  sammenlaegning-23.-jan.-2018. 

  De skriver bl.a. om "lokalforeninger" – som vi hidtil har været under SSF: 

  Alle lokalforeninger er selvstændige foreninger og beslutter selv alt i alle forhold. 

  Lokalforeningerne - nuværende og kommende – tilbydes en partnerskabsaftale med 
  landsforeningen, hvor de de gensidige forpligtelser fastlægges. 

  Der er også oprettet en FAQ-side med besvarelse af fremsatte spørgsmål.  

   https://www.slaegtogdata.dk/foreningen/sammenlaegning-med-ssf/sammenlaegning-faq- 

  23.-jan.-2018 

  Jeg har specielt hæftet mig ved: B3, B4, B6, B8, D6, D8, D9, E3, F1 

  I bedes overveje, om vores forening kunne tænkes at behøve / have fordel af en fremtid  

  indenfor rammerne af "Danske slægtsforskere"  ! 

 

3) Slægts-Tidende og hjemmeside 

 a) Redaktørs / web-masters synspunkter 

 b) Hvordan fungerer afhentning og distribuering? Behov for ændring af byrdefordeling? 

 c) Øvrige synspunkter 

 



4) Biblioteket 

 a) Udlånsaktivitet 

 b) Behov for revision af bogbestanden? 

 c) Øvrige synspunkter 

5) Aktiviteter 

 Er der omkostningskrævende initiativer, som skal medregnes i næste års budget? 

 a) Sensommerudflugt 

 b) Udstillingsaktivitet 

 c) Indkøb til vores medlemsbibliotek 

 d) Andet? 

6) Eventuelt 

 

 Vel mødt! Venlig hilsen 

   Jesper 

 

P.S. Niels Thomsen serverer æblekage! 

 


