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Dagsorden bestyrelsesmøde den 14. april kl. 9.00 - ? 
Rødding Skole, VSD Rødding afdeling, Skolevej 1, 7860 Spøttrup 

 
Deltagere Afbud Fraværd uden afbud 

Per Lyngberg Andersen 
Anni Gori 
Jane Steg 
Henrik Jensen 

Eventuelt afbud sendes til  
Anni Gori på agori@fiberpost.dk 
eller tlf. 2398 5399 

 
Afbud fra: Ole, Kaj, Bibi 

 

 

Dagsorden Referat 

1. Valg af mødeleder. 
 

Jane Steg 

2. Godkendelse af dagsorden. 
 
Er der yderligere punkter? 
 

Per Lyngberg har et punkt til dagsorden. 
Punktet gennemgås til sidst 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 

 

Ingen kommentar 

2. Regnskab, kontingent og 
medlemssituation? 

 

Kontingent der bliver rykket i forhold til de alm. 
Regler for kontingent opkrævning. Sidste år 56 
betalte sidste år. 37 medlemmer har betalt nu.  

3. Anerepræsentanter. 
 
Hvor mangler vi repræsentanter. 
Hvad gør vi? 
 

Ane 3 er repræsenteret ved Bodil, Anni vil 
forsøge kontakte hende. 
Ane 5 mangler repræsentant. 
Ane 7 mangler repræsentant. 
Ane 8 er repræsenteret ved Erna. Jane vil 
kontakte Erna. 
 

4. Planlægning af kommende 
arbejdsdage. 

 
Datoer og steder (fordelt ud over landet.) 
 

Der skal planlægges arbejdsdage i øst og vest. 
Ideen er at der inviteres ud fra slægtsbogen. 
Henrik og Ole skal planlægger i øst. Jane og 
Anni planlægger for Fyn. Henrik og Per 
planlægger for Jylland. 
 

Der planlægges bestyrelsesmøder for øst og 

vest (på skift). Der opfordres til at deltage i 

møderne fysisk, og hvis dette ikke kan lade sig 

gøre opfordres det til at deltage via Skype. 

Opret en skype konto.  

5. Rettigheder til at opdatere og rette i 
slægtsbogen. 

 
Udgangspunktet er at man har været med på 

Der bliver lavet en skrivelse om hvilke layout 
der skal overholdes ved oprettelse af test i 
slægtsbogen. Årsag: Vi kan i dag se at 
”syntaksen” i teksten står lidt hulter til bulder. 
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arbejdsdag for at lære hvordan man gør. 
 
(Medlem som ikke har været på arbejdsdag har 
henvendt sig for at få rettigheder til at arbejde i 
slægtsbogen) 
 

Derfor oprettes denne skrivelse. Vi er mægtig 
glade for at der bliver oprettet tekst i 
slægtsbogen, så tak for de indkommende 
bidrag. 

6. Hjemmeside. 
 
Opfølgning på prøve medlemskaber. Herunder 
stillingtagen til hvor længe. 
 
Erik har forslag til hvad man eventuelt kunne 
gøre i stedet for. Bliver gennemgået på mødet. 
 

Erik opretter muligheden for at der kan 
inviteres til gratis prøvemedlemsskab. Dette 
gøres ved at de ”nye” medlemmer oprettes 
som gæst. Det gratis prøvemedlemskab 
oprettes således at det udløber efter 3 
måneder. Man kan kun kigge på egen Ane. 
 
Bemærk evt. at hjemmesiden er blevet 
opdateret ligeledes er sikkerheden blevet 
(stærk Erik) 

7. Facebook. 
 
Opfølgning på hvordan Facebook bliver brugt. 
Er der noget som skal ændres. 
 

Henrik sikre at den bliver opdateret til næste 
møde. 

8. Temadage for medlemmer. 
 
Skal vi planlægge møder med temaer som f.eks. 
slægtsforskning? 
 

Overgår til næste møde. 

9. Nyhedsbrev 
 Hvad skal med i nyhedsbrev? 
 

 Jane har styr på input til nyhedsbrevet: noget 
om hjemmesiden, arbejdsmøder, gravsten m.v. 

10. Næste bestyrelsesmøde. 
 
Hvornår og hvor? 
 

Til sigtelse: de to år årlige bestyrelsesmøder 
planlægges fremadrettet til at blive afhold 
første weekend i april og første weekend i 
oktober.  
 
Undtagelse: Næste bestyrelsesmøde afholdes 
på Sjælland lørdag d. 20 kl. 11:00. Henrik og Ole 
arrangerer. Deltag gerne via Skype hvis du ikke 
kan deltage fysisk. 

11. Dagsordenspunkter til næste 
bestyrelsesmøde? 

 

Samme dagsorden på nær 5+6. 

12. Gravsted Sørup Kirkegaard For ca. 10 år siden blev ”husleje” for familiens 
gravsted på Sørup Kirkegaard. Foreningen står 
derfor overfor at skulle indbetale ”husleje” for 
gravestedet 
 
Per Lyngberg har kontaktet provstiet ved. 
Provst Holger Lyngberg, for at undersøge om 
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muligheden for at vedligeholdelse sker af det 
offentlige. Det besluttes at Per retter skriftlig 
henvendelse til provstiet. Per har allerede 
forsøgt med telefonisk henvendelse. 
 
Jorden som kirken er bygget på er stænket af 
Stokkildegaard, derfor kan det tænkes at det 
offentlige vil mene at gravstedet er en del af 
historien omkring kirken. 

 

 

Vi håber i alle møder op. 

HUSK at bestyrelsesmødet efterfølges af arbejdsdag, hvor vi ajourfører slægtsbogen. 

 

Som sædvanlig er der rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe. 

 

 

 


