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Referat fra bestyrelsesmøde 

afholdt d. 5. april 2008 kl. 13 hos 
Hanne Mortensen, Priorensgade 4, 5600 Fåborg 

 
 

  

Mødedeltagere: 

 

1 I.B.2.b. Anni Krarup Gori Kasserer 
2 II.B.2.g. Arne Otto Bak  

4 IV.C.2.a. Jane Steg Næstformand 
5 V.E.1.a. Hanne Mortensen Sekretær 

6 VI.G.1.a. Erna Stubberup  
7 VII.C.6.j. Karen Margrethe Borup  

7 VII.C.6.h. Jens Ditlev Pedersen Formand 
8 VIII.A.8.a. Frede Andersen  

9 IX.A.1.b Ole Kaj Lindholm Andersen  

    

1 I.B.2.b. (g.m.) Bent Olesen  
4 IV.C.2.a. (g.m.) Erik Steg  

7 VII.C.1.d.1)  (g.m.) Claus Leopold Referent 
9 IX.A.1.b Kirsten Andersen  

 

 
 

Dagsorden: 

 

 

Pkt. 1. Siden sidst 

• Jens sagde, at Erik og Bent har opstillet en ’biograf’ i soveværelset på 1. sal, og efter mødet går vi 

derop. 

• Anni nævnte, at gravstenen er erklæret for bevaringsværdig, men det er selve gravstedet umiddelbart 

ikke, hvis det sløjfes. Vi er har for nylig betalt for de næste 10 år (lige inden taksten steg). Det er 
muligt, at få et gravsted erklæret bevaringsværdigt. 

 

Pkt. 2. Slægtsbogen 

• Claus fremkom ikke med oplysninger om indkomne rettelser til papir/CD-ROM udgaven, men uden 

for referat kan det oplyses, at der er fremkommet meget få rettelser. Og at der ikke er planlagt nye 
versioner på disse 2 medier. Men som det ses nedenstående er et nyt medie på vej, der resulterer i en 

’altid’ ajourført Slægtsbog. 

• WEB-gruppen ved Erik Steg viste efter mødet 1. udgaven af Slægtsbogen på internettet. Han fortal-
te, at adgangen til bogen er delt i 3 adgangs-niveauer. Gruppe 1 er alle medlemmer af foreningen. 

Gruppe 2 er personer, der har fået adgang til at ajourføre data. Gruppe 3 kan oprette personer i 

gruppe 1 og 2 og kan desuden ændre hjemmesiden i begrænset omfang, f.eks. lægge mødereferater 
ind. Gruppe 3 er fra starten bestyrelsen. Alle medlemmer af de 3 grupper får adgang via en Ident (= 

brugerens mail-adresse) samt et valgfrit Kendeord. Erik viste hvordan det fungerede med at navigere 
rundt i ’bogen’, rette og indlægge nye personer og endelig at indlægge billeder. Der ligger et stort 

arbejde med at overføre data fra Word-udgaven af bogen til ’Netbogen’. Dette et arbejde gøres af 
bestyrelsesmedlemmerne, der også fremover indlægge rettelser. D. 25. oktober 2008 påtænkes ar-

rangeret et kursus for bestyrelsesmedlemmer - og andre  der vil påtage sig opgaven at overføre data 
fra Slægtsbogen i Word. Der laves desuden en brugervejledning i den anledning. 
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Pkt. 3. Generalforsamling i forbindelse med slægtsfesten d. 27/9-2008. 

• Den årlige generalforsamling ligger normalt om foråret. Da slægtsfesten (inklusive generalforsam-

ling) nu ligger om efteråret, besluttede bestyrelsen at fltte den årlige generalforsamling til om efter-
året. I den forbindelse flyttes regnskabsårets begyndelse til 1. august. 

 

Pkt. 4. Vedtægter 

• Vedtægterne ændres på en ekstraordinær generalforsamling vedr. ovenstående.. 

 

Pkt. 5. Slægtsfesten 

• Reservation af lokaler, kogekoner og musik er klar til festen, der som bekendt afholdes d. 27. sep-
tember 2008 i Stubhuset i Støvring. 

• Foreningen bør nok betale en del af prisen for at få flere med. Den var sidst 180 kr. for det hele og 

140 kr. for aftenarrangementet. Sidste gang deltog alle under 18 år gratis. 

• Programmet for aftenen er forløb således: 
o 1) Kaffe kl. 14.  

2) Besøg på kirkegården og nedlæggelse af en krans på gravstedet. Evt. besøg på Stokkildegård. 
3) Buffet i Stubhuset med musik og indslag fra medlemmerne. 

4) Musik og dans. 
 

o Ad 2) Per Lyngborg har fået lovning på et besøg på Stokkildegaard. 

o Ad 3) Mulige indslag: 
� Historier om vores forfader efterlyses. Hvem ved noget? 

� De gamle billeder vi har fra Stokkildegaard kunne fremvises på en eller anden måde 
� Solveig kunne måske fortælle om Per Bak. 

� Anni leder stadig efter nogle bånd fra en tidligere slægtsfest, hvor medlemmer for-
tæller om slægten.  

� Anni og Bent vil gerne spille middelaldermusik.  
o Ad 4) Støvring Harmonikaorkester har tilbudt at spille som de gjorde sidst. Vi har fået tilbud på 

at Christian Lilholt kommer og spiller for 5-7.000 kr. 

• Anni udsender indbydelsen snarest sammen med girokort til kontingentet. Selve programmet udsen-
des ultimo juni. Der anvendes ikke porto til udsendelse af disse ting til de medlemmer, vi har mail-

adresse på. Vedr. indbetalinger anføres vores bankkonto samt opfordring til at angive navn og for-
mål med indbetalingen. 

 

Pkt. 6. Eventuelt 

• Intet fremkom. 
 

 
Før mødet blev der budt på frokost, bestående af Osso Buco, med godt brød, ostebord og is. Dertil vin og øl. 

 


