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Dagsorden bestyrelsesmøde den 10, maj 2021 kl. 20. 
Videomøde 
 

Til stede: 
Henrik. Anni, Ole, Kaj, Per, Jane 
 

Afbud: 
Marie?, Dorthe, Bibbi? 

 

Dagsorden Referat  
Mødeleder: Henrik 

 
Referent: Jane 

 
Godkendelse af dagsorden: 

 Er der andre punkter? 
Godkendt som den foreligger. 
 
 

Godkendelse af referat fra sidste møde: Gokendt 
 

Nyt fra kasseren: 
 Kontingent 
 Kassebeholdning 
 Medlemssituation  

Der er ikke blevet opkrævet kontingent i 2020 
og 2021 på grund af corona situationen, som 
har betydet, at der ikke har været 
arrangementer eller møder. 
 
Kassebeholdningen er på 11.500 kr. 
 
Der er kommet to nye medlemmer. 
 

Hvordan ser det ud med ane repræsentanter Vi mangler en repræsentant fra ane 5 og ane 7 
 
Marie har ingen computer men ifølge Anni 
kender hun Dorthe. Vi håber derfor at vi kan få 
dem til gå sammen til de næste 
bestyrelsesmøder, så de begge kan deltage i 
videomøder. 
 
Bibbi har vi ikke hørt fra. Henrik prøver at 
kontakte hende. 
 
Vi vedtager Oles forslag om, at vi til næste 
møde alle prøver at finde et nyt medlem 
(frivilligt eller med tvang ) som kan indgå i 
bestyrelsen (sikring af generationsskifte). 
 

Foreningens fremtid: Lykkedes det at finde ny ane repræsentanter 
skal der planlægges et fysisk møde hvor: 

 Slægtsbogen præsenteres 
o Hvordan er den bygget op? 
o Hvad kan vi finde i 

slægtsbogen?  
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o Hvordan arbejder vi med 
slægtsbogen.  

o Hver ane kigger på sin egen del 
af bogen  
 

Bestyrelsesmøder bliver i fremtiden afholdt 
som videomøder, så de kan afholdes med 
kortere intervaller. Målet er at det gøre det 
nemmere at fastholde engagementet og 
dermed holde foreningsarbejdet og arbejdet 
med slægtsbogen i gang. 

 
Stokkildegaard: Jørgen som ejer gården er nu i bedring. Han har 

været indlagt på sygehuset i længere tid. 
  
Gården har i 2042 været i slægtens eje i 100 år. 
 

Nyt til hjemmesiden. 
 

Foto af gravstedet som var med i forrige 
nyhedsbrev lægges ind på hjemmesiden. 
       

Næste møde: Den 9. juni kl. 20  
 
Videomøde som Henrik har indkaldt til. 
 

Punkter til næste møde: Hvad gør vi med arkivalier? Skal det være et 
særligt indsatsområde, vi skal arbejde med, når 
vi mødes fysisk? 
 

 


