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Dagsorden bestyrelsesmøde den 9. juni 2021 kl. 20. 
Videomøde 
 

Til stede: 
Henrik, Anni, Ole og Jane 

Afbud: 
Kaj 
 

 

Dagsorden Referat  
1. Mødeleder: Henrik 

 
2. Referent: Jane 

 
3. Godkendelse af dagsorden: 

 Er der andre punkter? 
 

Punkt om indsamling af mailadresser sættes på 
dagsordenen. 
 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde: 
 

Godkendt  

5. Nyt fra kasseren: 
 Kontingent 
 Kassebeholdning 
 Medlemssituation  

 

Intet nyt siden sidst. 
 
Kaj’s søster ønsker at blive medlem. 

6. Hvordan ser det ud med ane 
repræsentanter: 

 
 Hvordan finder vi 

repræsentanter fra ane 5? 
 Hvordan er det gået med vores 

mål om at skaffe en ny 
repræsentant i de resterende 
aner 

 

Anni forsøger at finde repræsentant fra ane 5. 
 
Anni har næsten en afløser på plads. Henrik 
Friis fra Ribe. 
 
Henrik har en fætter som måske ønsker at gå 
ind som repræsentant. 
 
Ole har et barnebarn som ønsker at være 
repræsentant. 
 
Jane har på nuværende tidspunkt ingen. 
 

7. Indsamling af e-mail adresser. De medlemmer som ingen e-mail adresser har 
bliver kontaktet. Er fordelt imellem de 
tilstedeværende. 
Når næste nyhedsbrev bliver sendt ud, 
kontakter Jane dem hvis e-mail adresser ikke 
længere virker for at få de nye. 
 

8. Planlægning af fysiske 
møder/arbejdsdage? 

 

Fysisk møde planlægges til den 26. september 
kl. 11 på Margitsvej 15 i Trend hos Jane og Erik. 
 
Inden mødet skal vi have fat i de ny 
repræsentanter, som endnu ikke har været 
med til møder.  
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Ligeledes inviteres dem som har vist interesse 
for at være med. 
 
Erik præsenterer hjemmeside og slægtsbog for 
de nye. 
 
Dagen er der ud over arbejdsdag med 
slægtsbogen og hyggeligt samvær med mad 
drikke og kaffe. 
 

9. Hvordan får vi arkivalier gemt på 
hjemmesiden/slægtsbogen? 

 

På mødet i Trend viser Erik de muligheder, vi 
har for at gemme arkivalier. Vi prøver det 
efterfølgende af. 
 

10. Nyt til hjemmesiden? 
 

 Mødet i Trend sættes på hjemmesiden. 

11. Nyhedsbrev? 
 

Opfordring til medlemmer om at deltage aktivt 
i arbejdet i foreningen og med slægtsbogen. 
 
Mødet i Trend. 
 

12. Næste bestyrelsesmøde: 
 

30. august kl. 20 som videomøde.  
 
Henrik og Anni forsøger at få fat Bibbi, Bodil og 
Dorthe. 
 

13. Punkter til næste møde? 
 

Endelig planlægning af arbejdsdag i Trend.  
 
Eftersom det er det eneste punkt laves ingen 
dagsorden til mødet. 
 

14. Stokkildegaard. Per ringede efter mødet for at fortælle, at 
Jørgen har det meget bedre og at han er på vej  
hjem på gården. 
 
Det betyder at det måske bliver muligt at 
planlægge besøg til gården. 
 

 


