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Nyhedsbrev fra slægtsforeningen oktober 2010 

 

Nyhedsbrev  
Bestyrelsen har besluttet at udsende et nyhedsbrev efter hvert bestyrelsesmøde, så 

medlemmerne har mulighed for at følge med i, hvad der sker. 

I sidder nu med det første nyhedsbrev og i bestyrelsen håber vi, at det bliver til glæde for alle 

medlemmer. 

Husk også at følge med på slægtsforeningen hjemmeside www.stokkildegaard.dk 

 

Slægtsfest  
Vi nærmer os den næste slægtsfest. Den falder sammen med at Stokkildegård i 2011 har 170 års 

jubilæum.  

Festen kommer som sædvanlig til at foregå i Stubhuset i Støvring. Bestyrelsen er i fuld gang med at 

planlægge dagens forløb og program for dagen bliver udsendt i marts 2011.  

Sæt derfor kryds i kalenderen den 10. september 2011.  

Husk at alle der tilhører slægten kan deltage, så begynd endelig at fortælle familie og slægtninge, 

at der er slægtsfest næste år. 

Allerede nu opfordrer vi også alle til at planlægge festlige indslag til festen om aftenen. Det har til 

de sidste slægtsfester givet en fantastisk stemning, at medlemmer af slægten i alle aldre har 

optrådt med meget forskellige indslag. 

 

Slægtsbogen 
Vi arbejder stadig på at få alle medlemmer af slægten lagt ind i den webbaserede slægtsbog. Det 

er anerepræsentanterne, der er ansvarlige for at få bogen ajourført. På nuværende tidspunkt er 

885 medlemmer + deres ægtefæller lagt ind. 

Bestyrelsen har besluttet, at der en gang i året planlægges en arbejdsdag, hvor 

anerepræsentanterne + flere hjælpere ajourfører bogen. 

Næste arbejdsdag er den 6. november 2010 på Lem Skole fra kl. 10 – 16.  

Kunne du tænke dig at være med til at ajourføre slægtsbogen, kan du henvende dig til bestyrelsen. 

Er man medlem af foreningen, har man adgang til slægtsbogen via slægtsforeningens hjemmeside. 

 

Kontingent  
Vi er så heldige at have e-mails på de fleste af vores medlemmer. Kontingent bliver derfor 

opkrævet via e-mail hos alle de medlemmer, der har en sådan. At sende opkrævning pr. post vil 

betyde, at en meget stor del af vores kontingentindtægt vil gå til frimærker. 

Foreningen kan kun eksistere, hvis vi har medlemmer, der betaler kontingent. Vi har derfor indført 

en rykkerprocedure. Opkrævning bliver sendt i marts med indbetalingsfrist til den 1. maj. Til dem 

der ikke har betalt inden 1. maj sendes en rykker den 15. maj. Er der stadig nogen, der efter den 1. 

juni ikke har betalt, vil de blive kontaktet af en fra bestyrelsen. 

 

Flere medlemmer 
Som mange andre foreninger ønsker vi os flere medlemmer. Så spørg endelig de af slægten du 

kender, om ikke de har lyst til at blive medlem og dermed få adgang til slægtsbogen. 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 

 


