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Der er afholdt bestyrelsesmøde den 20. januar 2020, hvor vi
bla.a drøftede et samarbejde med Dragsholm Lokalhistorisk
forening om fælles foredrag.
Desuden var fremtiden for vores forening på dagsordenen. Som
nævnt under punktet ”Fra Formanden”, så er vi en situation,
hvor der er en risiko for, at vi må lukke foreningen hvis ikke vi
får besat de ledige pladser i bestyrelsen.
Vi har desuden efterhånden en udfordring med økonomien
fordi det ikke har været muligt at tiltrække nye medlemmer
Vi undersøger desuden mulighederne for et udvidet samarbedje
med Danske Slægtsforskere

FRA FORMANDEN
Kære medlemmer.
Foreningen holder generalforsamling den 26. februar i Kalundborghallen og her skal der vælges 1 nyt
bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.
Vi har i bestyrelsen på vores møde den 20. januar drøftet, hvad vi gør, hvis ikke der er nogle af vores
medlemmer der vil gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet og arbejde for en videreførelse af foreningen.
Vi er nået frem til, at hvis ikke nogen melder sig, må vi indstille til generalforsamlingen at foreningen opløses
med det til følge at der ikke afholdes møder om slægtsforskning i Kalundborgområdet.
Så derfor, kære medlemmer, I må gå i tænkeboksen og komme med forslag til nye
bestyrelsesmedlemmer.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne Poul Carlsen
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FRA KASSEREREN
Kasserens oplæg til budget og regnskab er godkendt af bestyrelsen til fremlæggelse på årets
generalforsamling.

SAMARBEJDE MED KALUNDBORG BIBLIOTEK
Samarbejdet med Kalundborg Bibliotek fortsætter i forårssæsonen – vi har sammen med biblioteket planlagt
en række temaer for forårets cafè aftener, der afvikles 18.30-20.30. Det er vigtigt at du møder senest kl.
18.30, da døren til bibliotek skal være låst om aftenen. Du kan dog få adgang med dit kort til
Biblioteksklubben eller lånerkort – du skal desuden have en 4-cifret kode for at åbne døren. Få nærmere
information på biblioteket.

SPØRGSMÅL OM FOREDRAG I FORENINGEN:
Da bestyrelsen gerne vil tilbyde foredrag, der tiltrækker nye medlemmer og giver ny viden til os alle, vil vi
gerne høre hvilke ønsker DU har til foredrag.
Kontakt gerne bestyrelsen – du finder kontaktoplysninger på vores hjemmeside, slaegtvestsjaelland.dk - se
under menupunkt ”Bestyrelse”.

ARRANGEMENTER
Café aftener på Kalundborg Bibliotek:




28. januar – Lægdsruller
25. februar – Gotisk håndskrift
24. marts – DNA i slægtsforskning

Foredrag:





Ugifte mødre og deres børn
Lægdsruller på den nemme måde (efter generalforsamling er afsluttet)
Slægtsforskning i Sønderjylland og Slesvig-Holsten
Sognefogeder

Se mere om indhold af foredrag på vores hjemmeside, slaegtvestsjaelland.dk

NYT PÅ ARKIVALIER ONLINE
Fredag den 24. januar åbner Rigsarkivet sin nye udstilling om Genforeningen i 1920. Det sker på
Haderslevvej 45 i Aabenraa.
Mandag den 27. januar 2020 kl. 10.00-12.00 åbner Rigsarkivet og Det Kgl. Bibliotek en ny fælles
Forskningslæsesal i Den Sorte Diamant.
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Onsdag den 29. januar afvikles arrangementet ”Introduktion til arkivdatabasen Daisy”. Det sker på
Rigsarkivet i København. Rigsarkivets mødelokaler, indgang Rigsdagsgården 9, receptionen.
Fredag den 20. marts afholdes foredrag om genforeningen 1920, ”Fest, forløb og følger”. Det sker på
Rigsarkivet, København – Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1. Tilmeldingsfrist 17. marts.
Rigsarkivets læsesal er flyttet i den sidste uge af januar:
Rigsarkivet, København Rigsdagsgården 9 (læsesalen er i Provianthuset*) 1218 København K.
*) Læsesalene, skolestuen og udstillingssalen findes i Provianthuset, med indgang fra Bibliotekshaven. Du
kommer dertil gennem Proviantpassagen ved Rigsdagsgården 7 eller fra Christians Brygge langs Det
Kongelige Bibliotek.
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