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.  

Slægtsbogen 

Arbejdet med at ajourføre slægtsbogen slutter aldrig. Bestyrelsen har besluttet, at der er en årlig 

arbejdsdag, hvor vi hjælper hinanden med at ajourføre slægtsbogen.  

Vi mangler stadig en del. Det vil derfor være dejligt, om der er flere, der har lyst til at deltage i 

arbejdet.   

Vi mødtes igen den 27. oktober hos Henrik i København, 

hvor vi kom et stykke videre med at ajourføre 

slægtsbogen. Der er endnu ikke sat dato på næste 

arbejdsdag. Det sker på næste bestyrelsesmøde. 

Som i kan se var der tid til en pause, hvor udsigten fra 

Henriks arbejdsplads kunne nydes.  

Se også billeder på hjemmesiden. 

Vi fik i samme forbindelse en god snak om alle de billeder og ting på skrift, som flere af slægten 

har liggende. Vi var enige om at det ville være både synd og skam, hvis de bare forsvandt. 

Vi har bedt vores formand undersøge, om vi kan aflevere alle de ting som har med slægten at gøre 

på historisk arkiv i Støvring. Når det er undersøgt vil alle få besked om, hvordan tingene kan 

afleveres. 

Vi beder derfor alle om at finde de ting frem, der eventuelt ligger i skuffer og skabe. 

Vi var der ud over enige om, at vi på næste bestyrelsesmøde skulle have et punkt på dagsordenen, 

hvor vi drøfter, hvor meget af materialet vi skal have ind i slægtsbogen og på hjemmesiden. 

Indbetaling af kontingent 

Som i ved, er vi gået over til at sende opkrævning af kontingent på mail. Desværre ser det ud til at 

det for manges vedkommende betyder, at girokortet lettere forsvinder. Der er rigtig mange, der 

endnu ikke har betalt kontingent. 

 Vi beder jer derfor undersøge, om i har betalt og hvis det ikke er sket at få det ordnet.  

Glædelig jul og godt nytår     

Julen nærmer sig og vi i bestyrelsen vil derfor ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.   


