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Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
Referat: Generalforsamling, lørdag den 18.3.2017
Indkaldelse gennem nyhedsbrev, udsendt den 14.12.2016, samt i
mail den 3.3.2017
Til stede på generalforsamlingen var 33 medlemmer.
1. Bestyrelsen forslog Jørgen Gammel til dirigent, valgt uden
modkandidat. Som referent valgtes Lis Lund og som
stemmetæller blev Robert Hansen og Rudi Christensen valgt.

Generalforsamlingen skal derfor i dag tage stilling til om den kan
følge bestyrelsens indstilling.
At SSF og DIS-Danmark/Slægt og Data må fortsatte arbejdet
frem mod en fusion.
Foreningen kan så, når den ny forening er en realitet - beslutte om
vi vil blive eller forlade den nye forening.
Efter en del spørgsmål, som vi desværre ikke kunne svare
fyldestgørende på, blev det vedtaget at,

2. Formanden Yvonne Christiansen fremlagde sin beretning, som
blev godkendt.

Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens indstilling til, at
SSF forsat arbejder hen imod en mulig fusion.

3. Kassereren Mogens Allerup fremlagde årets regnskab, der viste
et overskud på kr. 6700

6. På valg var Mogens Allerup, Margit Pedersen, begge villige til
genvalg. Begge genvalgt uden modkandidater

Årets regnskab godkendt

Foreningens to suppleanter var ligeledes på valg, begge villige til
genvalg. Begge genvalgt uden modkandidater

4. Kassereren fremlagde herefter næste års budget som blev
godkendt. Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent 2018,
enkelt medlemskab kr. 185, husstand kr. 235 og gæstekort kr.50.
Kaffen kr. 20 dette blev også godkendt.
5. Indkommet forslag fra SSF den 26.01.2017.
Den 26.01.2017 blev vi i et nyhedsbrev bedt om på vores
Generalforsamling om at tage stilling til, om vores forening kan
tilslutte sig, at SSF og DIS-Danmark/Slægt og Data fortsætter
med at arbejde hen imod den fusion, de har arbejdet på de sidste
par år.
Bestyrelsen har den 1. marts 2017 besluttet, at den er positive
over for en kommende fusion.

7. Ingen på valg
Evt.
Et medlem efterlyste medlemslisten på hjemmesiden. Formanden
svarede at dette kræve et lukket forum, hvilket vi ingen planer har
om at etablere lige pt.
Et medlem havde et ønske om samkørsel, da medlemmet pt.
Brugte samkørsel. Formanden forslog at medlemmet selv rettede
henvendelse til forsamlingen med sig ønske, da det ikke er noget
foreningen vil/kan blande sig i.

Regnskab 19 nov. 2016

Den 16. april lagde foreningen ud med årets eneste åben-husarrangement under overskriften ”Barndommen – 0 til 15 år”. 40
deltagere så denne dag foreningens to udstillinger om
”Konfirmationen” og ”Min skoletid”. De besøgende havde også
mulighed for at deltage i de arbejdende borde, hvor man kunne få
indsigt i hvor og hvordan slægtsforskere søger deres forskellige
oplysninger. Den 28. maj gik sommerudflugt til Arbejdermuseet i
Rømersgade i København, hvor 18 medlemmer inkl. pårørende
ved selvsyn så forskellige boligmiljøer fra en svunden tid fra det
indre København. Efter sommerpausen kom Michael Dupon den
24. september forbi med foredrager ”Uægte børn og arme
kvinder”, hvor han for 51 fremmødte fortalte om faderskabssager
og hvor og hvordan man måske kan finde sagsakterne. Den 29.
oktober hørte 50 deltagere tidligere Museumsinspektør ved
Immigrantmuseet Susanne Krog Jensen fortælle om indvandringen
fra bl.a. Sverige og Polen til Danmark under overskriften
”Svenske jernbanearbejdere, roepolakker og andet godtfolk”. Den
19. november fik vi mulighed for at se Pentagon salen på den nye
Sophie skole i Nykøbing F, hvor dagens arrangement ”Danskerne
i fest og glæde ” med Pia og Per Sørensen tog de 26 fremmødte
med gennem dansens historie.

Formandens beretning marts 2017:
I det forgangene år har bestyrelsen afholdt 4 bestyrelsesmøder og
der er afviklet 6 foredrag, 1 åben-hus-arrangement og 13 arbejdseller værkstedsarrangementer.
Foredragsholder Per Andersen i samtale med Formanden

Den 21. januar 2017 fortalte Per Andersen de 51 fremmødte,
hvordan man laver ”Slægtsforskning i 1900-tallet” – der hvor
kirkebogen og folketællingerne endnu ikke er frigivet. Og den 25.
februar var det så Bodil Grove Christensens tur til at guide dagens
46 deltagere igennem Family Search´s hjemmesiden. Hun viste
også flere andre sider som samarbejder med Family Search.

gode ideer eller en hjælpende hånd til at komme i gang med, at
forske i egne aner.
Den 12. april 2016 meddelte biblioteket, at rummets fremtid var
usikkert, da arealet skulle bruges til noget andet i forbindelse
med, at Borgerservices skulle flytte ind i bygningen. Rummets
slægtsrelevante materialet har siden september 2016 været pakket
væk og ikke været tilgængeligt for borgerne.
Foreningen har på vegne af slægts interesserede borgere igennem
hele forløbet været i dialog med Jan Holmquist, Stedfortræder for
leder af Guldborgsund-bibliotekerne om materialets genplacering.
Den 7. marts 2017 meddelt biblioteket, at der nu er fundet et
egnet lokale på biblioteket, hvor dele af det slægtsrelaterede
materiale kommer op. Andet materiale vil blive stillet på
magasin, hvorfra det kan hentes af personalet eller det vil blive
sat ude i selve biblioteket. Avisfremviser og skabene med
aviserne er allerede i rummet. Rummet kan kun benyttes i
åbningstiden og skal fremover også rumme læsekredsen og anden
mødeaktivitet på biblioteket.

Der har i denne sæson været en tydelig fremgang i antal
fremmødte til både foredrag, værksteder og arbejdsgrupper. Dette
ser jeg som en tilkendegivelse af, at foreningen formår at give
medlemmerne, det de efterspørg.
Foreningen har her i foråret afviklet 2 arbejdsmøder som
opfølgning på det sidst afviklede foredrag. Under mottoet ”Alle
hjælper Alle” får de fremmødte mulighed for at arbejde videre
med dagens emne eller måske få hjælp og en lille snak om andre
ting fra ens slægtsforskning som driller eller undre.
Den 5. april og 3. maj blev som sagt sæsonens sidste ”Åben
slægtsforskerrum”, hvor foreningens medlemmer var frivillige
hjælpere. Her kunne interesserede komme direkte fra gaden og få

Foreningens hjemmeside er kommet godt i gang efter sidste års
omlægning. Dog er webhotellets pris steget betragtelig her efter
årsskiftet. Foreningen oplevet, at mange søger i det materialer,
der ligger på hjemmesiden.
Også på foreningens Facebook side oplever vi, at der er flere og
flere, som er inde og kikke på de opslag, der bliver lagt på siden,
herunder reklamer for foreningens arrangementer og værksteder.
Siden bliver delt og liket af utroligt mange og har pt. 122 følgere.
Foreningen har også fået en god kontakt til pressen som næsten
hver gang bringer, hvad vi sender til dem.

Næstformand og sekretær har 2016 deltaget i kommunens kursus
om søgning af midler og fonde. Og formanden har deltaget i
Slægtsforsker weekenden i Bjerringbro. Foreningen har også året
igennem deltaget på orienteringsplan i de invitationer, som
kommer fra Kulturforsyningen og det lokale Folkeuniversitet som
vi har et godt samarbejde med.

Tak til redaktør og tovholder på foreningens 2 store Nyhedsbreve,
Vita Thomsen. Husk at sende jeres gode historier til Vita, så alle
får glæde af dem.

De sidste par år har de tre Slægtsforeninger i Danmark – Samfund
for Dansk Genealogi og Personalhistorie – Slægt og Data/DisDanmark og vores egen paraplyorganisation Sammenslutningen
af Slægtshistoriske Foreninger i daglig tale SSF arbejdet frem
mod en mulig fusion. I 2015 oplevede vi det første skridt på vejen
ved, at et enkelt nummer af medlemsbladet ”Slægten” og DisDanmarks blad ”Slægt og Data” blev slået sammen. Dette vil vi
opleve igen i år, hvor foreningens medlemmer fra og med juni
2017 vil modtage blade lavet i samarbejde med begge
organisationer. Sidste år fusionerede Samfund for Dansk
Genealogi og Personalhistorie med Dis-Danmark. I år beder SSF
så generalforsamlingen om at tage stilling til, om foreningen
ønsker at være med i en fusion – mere her om senere j. før.
Dagsordenen.

Tak til jer alle sammen fordi I også syntes, det er en god ide, at
være medlem af et netværk af mennesker med den samme
interesse, nemlig Slægtsforskning. Og endelig vil jeg også sige
stor Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i det forgangene
år. Yvonne Christiansen, Formand.

Tak til Herrerne Preben og Jørgen som troligt slæber stole og
sætter borde op til samtlige af foreningens arrangementer.

Lørdag 18. marts: Arkiv.dk og Historiske kort/v Arkivleder
Karin Suhr Rasmussen

Sluttelig vil jeg gerne sige Tak til alle udenfor bestyrelsen som
har givet en håndsrækning med som frivillig hjælper.
Tak til Inger Rasmussen for dit store engagement og hjælp i
værkstedsgrupperne.
Og Tak til Tove Bjørn og Pia Severin som ved arrangementerne
sørger for den frisklavede kaffe og te og gør pauserne til en kort
hyggestund, hvor medlemmer og gæster kan udveksle gode
slægtshistorier og få hjælp og fiduser af sidemanden.

Vi hørte på, hvordan man som slægtsforsker kan bruge de
lokalhistoriske arkiver til at få ”fyldt på”, når man ved hjælp af
kirkebøger, folketællinger og tingbøger har tjek på navne og
datoer. Hvordan vi finder oplysninger på arkiv.dk og på

hkpn.gnt.dk (historiske kort). Vi fik ligeledes gode råd til hvordan
vi kan finde vore slægtninges grave.
Generalforsamling 18. marts

Lørdag 8.april: Knaster i din slægtsforskning.
Lørdag eftermiddag den 8. april havde 25 medlemmer takket ja
til, at mødes på Sophieskolen, hvor de fremmødte fik løst op på
forskellige knuder og knaster. De fleste havde taget den bærbare
med, så efter en meget kort velkomst, fremkom den enkelte efter
tur med en ultrakort skitsering af vedkommendes problem. Dette
gjorte, at folk meget hurtigt fandt sammen i små grupper, hvor
alle hjalp hinanden. Mange fik kendskab til hjemmesider, de ikke
kendte i forvejen og andre fik hjælp til opslag på betalingssider
eller oversat svære kruseduller. Alt i alt var det mit indtryk, at alle
lærte noget nyt denne dag og flere håbede at arrangementet ville
blive gentaget. Yvonne Christiansen

Familieudflugten til Frilandsmuseet i Maribo blev aflyst pga.
manglende tilslutning

Tur til Rigsarkivet
Den 23. maj havde 10 af foreningens medlemmer sat hinanden
stævne på Rigsarkivet i København. De fleste tog toget og resten
stødte til i København. Foreningens tidligere formand Inger
Rasmussen var tovholder på turen. Flere af de tilmeldte havde
aldrig før været på Rigsarkivet. Nogle havde via Daisy bestilt
arkivalier til den pågældende dag andre bestilte som det første, da
de ankom. Visse arkivalier kan fremskaffes til gennemsyn samme
dag som de bestilles, hvis det foregår først på formiddagen.
Næsten alle fulgte 15.30 med hen i Harsdorffsalen, hvor vi hørte
et gratis foredrag med Michael Dupont om Lægdsruller og lidt
om Søruller.
Michael Duponts foredrag fra en tidligere begivenhed (6/4 2017)
om Lægdsruller ligger fortsat på YouTube:
https://www.sa.dk/brug-arkivet/se-foredrag-om-laegdsruller-paayoutube. Yvonne Christiansen

Formandens hjørne
Så er første halvdel af 2017 ved at være gået og det er tid til en
lille status. Vi kender det alle – en gang imellem skal man
betragte det hele lidt på afstand for at se, hvor det kommende
fokus skal ligge. Foreningen har brugt foråret til at foretage
enkelte justeringer. Vi er bl.a. begyndt at benytte Sophieskolen til
foreningens Gotisk samt til det sidste arbejdsmøde efter marts
måneds foredrag. Allerede i efteråret 2016 oplevede medlemmer
og gæster, at de ikke kunne arbejde online på deres medbragte
pc’er. Og da pc’en i dag er slægtsforskerens arbejdsredskab nr. et,
har vi måtte finde andre lokaler med et mere stabilt internet.
Marts måned var også måneden, hvor Biblioteket i Nykøbing F.
meddelte, at der igen var fundet plads til avislæser maskinen,
aviser på film og meget af det materiale som før stod i det gamle
slægtsforskerrum på 1. sal. Foreningen er glad for, at den tætte

dialog med biblioteket igen har resulteret i, at slægtsforskere i
kommunen har mulighed for at booke et rum, hvor de uforstyrret
kan lede i bibliotekets materiale fra samlingen, magasinet,
filmruller eller pc.
Foreningen har med sit tiltag til de efterfølgende arbejdsmøder
efter foredragene forsøgt at give medlemmerne en platform,
hvorfra de har mulighed for at mødes og danne lokale netværk.
Men et netværk kommer ikke af sig selv. Det kræver, at mindst to
mennesker syntes, det kunne være en god ide at mødes i ny og næ
omkring en fælles hobby. Jeg vil derfor gerne i denne
sommerhilsen slå et slag for, at man benytter de lokale biblioteker
i kommunen til disse uformelle netværk. De har alle et uforstyrret
hjørne med bord og stole til fri afbenyttelse og ikke mindst – så er
der internetadgang til ens medbragte pc, så sidemanden kan
hjælpe eller komme med lige netop det gode råd som gør, at ens
knast eller knude løsnes og endnu en slægtsrelateret gåde bliver
løst. Fortsat god sommer til alle. Yvonne Christiansen
Velkommen til nye medlemmer:
Jens Rasmussen, Skimminge 47, 4930 Maribo
Birgit Brogaard Hansen, Tunøvej 3, 4800 Nyk. F.
Jørn Henckel, Skovtoften 10, 4800 Nyk. F
Connie Juul, Vestervang 64, 4850 Stubbekøbing
Stig von Platen Rosenmunthe, Lundby Hovedgade 63,
4750 Lundby
Per Skov Olsen, Søndergade 22, Eskilstrup
Bente Jensen, Sdr. Vedby Skovvej 29, 4800 Nyk. F
Christian Qwist, Kirsebærhaven 3, 4800 Nyk. F.
Ninette & Jørgen Pedersen, Bøgevej 23, 4862 Guldborg

”Find dine rødder” – Slægtsforskning for begyndere
Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 19.00 på Sakskøbing Bibliotek
holder formanden for Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
sammen med formanden fra Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv og
Sakskøbing Bibliotek et fælles foredrag om, hvordan man
begynder sin søgen efter sine rødder. Man kan læse mere om
arrangementet i Guldborgsund-bibliotekernes aktivitets folder
med deres efterårsprogram. Der kræves billet for at deltage.
Yvonne Christiansen
Slægtscafe på biblioteket i Nykøbing F.
Efter den store ombygning af biblioteket er der igen blevet plads
til noget af det materiale, som før stod i slægtsforskerrummet på
1. sal. Andet materiale findes ude i selve samlingen og andet igen
– som f.eks. kirkebøgerne er stillet på magasin, men kan hentes
frem af personalet. Biblioteket har fået et fælles mødelokale ved
siden af afleverings - og udlånsskannerne. Dette rum kan benyttes
(bestilles) af slægtsforskere, så man kan sidde uforstyrret med sit
materialer mv. Rummet benyttes som mødelokale af bibliotekets
medarbejder, læsekredsen og nu også rummer slægtsforskere.
Foreningen har derfor fået mod på at gentage sidste års succes,
hvor folk fra gaden kunne komme og få hjælp og gode ideer fra
foreningens medlemmer.
Jeg vil derfor gerne på foreningens infomail modtage
tilkendegivelser fra medlemmer som har mulighed for at hjælpe
til på biblioteket i Nykøbing F. Tirsdag 5. september, 3. oktober,
7. november og 5. december, alle gangene kl. 14.00-16.00
info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk
Yvonne Christiansen

Efterår 2017 i Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
Lørdag 30. september: ”Brug DAISY bedre” v/ Ulrich Alster
Klug (FU) .
Statens Arkivers onlineregistratur er i fuld brug på arkivernes
hjemmeside, og den er et fantastisk hjælpemiddel. Mange
slægtsforskere synes dog, det er svært at benytte DAISY.
Ulrich giver et overblik over DAISY´ opbygning og
demonstrerer, hvordan systemet med fordel kan benyttes.
Desuden ser vi på sammenhængen mellem Arkivalier Online beta
(hvor arkivserierne lokaliseres via DAISY) og DAISY selv, samt
hjælpemidler til at bestille det ønskede materiale i DAISY, f.eks.
DigDag. Alle der ønsker at foretage arkivstudier i forskellige
sammenhænge vil have nytte af dette foredrag.
Lørdag 14.oktober:
”Retsbetjenten” v/ Torben Albret Kristensen (FU)
Indtil retsreformen 1919 varetog retsbetjenten (by-, herreds- eller
birkefogeden) en lang række opgaver, der satte ham i forbindelse
med lokalbefolkningen på den ene eller anden måde. Han var
dommer og politimester, skifteforvalter og foged, lægdsforstander
og notarius publicus. Han forrettede borgerlige vielser og
udstedte næringsbeviser samt en hel masse andet. I løbet af
foredraget vil jeg præsentere en bred vifte af arkivalier fra
udvalgte retsbetjentembeder og give eksempler på, hvordan de
kan bruges i slægtshistorisk sammenhæng.
Lørdag 25.november:
”En dokumentarisk slægtsfortælling med fakta og fiktion”.
V./ Kathe Torp Jensen og julehygge
En fortælling om almindelige menneskers liv på Nordfalster, som
påvirkes af de strømninger, der er foregået i 1800 tallet i familien,
lokalsamfundet og i Danmark.

Facebook:
Alle foredrag holdes på Kulturforsyningen, musiksalen,
Voldgade 1, 4800 Nykøbing F. Kl. 13-15
Gæstekort sælges ved indgang kr.50

Aktiviteter:
Gotisk værksted v/Inger Rasmussen
Mandag d.18.sep – onsdag d.25.okt – mandag d.20.nov
Skriveværksted v/Inger Rasmussen
Onsdag d.13.sept – mandag d.23.okt – onsdag d.22.nov
Sted og tid: Sophieskolen, Merkurs plads 4, 4800 Nykøbing. Dfløjen lokale 004 i stuen kl. 16-18
Alle velkomne, ikke medlemmer kr. 50
Diverse Arbejdsgrupper Kræver medlemskab:
Gruppe i slægtsforskerprogrammet Legacy v/Kate Andersen
onsdag den 20.9. og onsdag den 8.11.
Sted og tid: Møllebakkeskolen, pedelboligen, Nykøbingvej 196,
Horreby, 4800 Nykøbing F. Kl. 16-18
Gruppe i lægdsruller/ejendomsoplysninger v/Kate Andersen
tirsdag den 26.9. og tirsdag den 14.11
Sted og tid: Møllebakkeskolen, bygning 1974, Nykøbingvej 196,
Horreby, 4800 Nykøbing F. Kl. 19-21.30
Åbent slægtscafé i samarbejde med Guldborgsund Bibliotek,
Kongensgade 43. Nykøbing F. kl. 14-16.
Den første tirsdag i sept.-okt.-nov.-dec.
Hjemmeside.
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/index.html

https://www.facebook.com/slaegtshistoriskforeningguldborgsund

