13. marts 2018

Bestyrelsens beretning
I 2017 har der været travlhed i vores forening.
Det har været et år med stor aktivitet – væsentligst vore afholdte foredrag, hvoraf kort skal nævnes de
månedlige foredrag afholdt sammen med Folkeuniversitetet – 5 stk. i alt, samt vore medlemsmøder afholdt
på Stadsarkivet 4 stk. alt i alt 9 stk.
Endvidere afholdt vi sammen med HistorieAalborg og DIS-Aalborg en vellykket Slægtsforskerdag i
September måned. Et arrangement der var meget velbesøgt, med deltagere fra hele det nordlige Jylland, ja
såmænd også fra Norge var der kommet deltagere, vist nok især på grund af foredraget om søgning i Tyske
kilder.
Vi besøgte også i foråret Egnssamlingen i Saltum, et sted der altid er et besøg værd, med deres omfattende
samling af arkivalier og arbejdende udstillinger af historisk karakter - et meget spændende besøg.
Der var også i foråret arrangeret en lille lørdagsudflugt den 20. maj til det lille Museum i Lundby hvor
historien om den historiske træfning den 3. juli 1864 blev fortalt i ord og billeder.
Sideløbende med foredragene har der kørt ”Erfaringsudvekslinger” i læsning af Gotisk skrift og brugen af
Slægtsprogrammet Legacy. Tovholderne ønsker det skal være erfaringsudveksling – men i stor udstrækning
bunder det i deres (Tovholdernes) enorme erfaring og kendskab til programmet– så det får lidt karakter af
brugervejledning, krydret med indslag og forslag fra de fremmødte. Der er stort fremmøde til disse
arrangementer – så det er rigtigt dejligt og glædeligt at tovholderne fortsætter i 2018.
Ligeledes sideløbende har der hver anden torsdage eftermiddage været afholdt workshop på Arkivet hvor
begyndere i slægtsforskning kan komme og få hjælp til at komme i gang. Hjælpen ydes bl. a. af en række af
vore erfarne medlemmer, der gerne øser af deres store viden.
De aktive hjælpere vil meget gerne have et par stykker mere til at hjælpe og måske starte et
generationsskifte på ”Hjælpersiden” – Hjælperne siger at det er meget inspirerende og givende at se glæden
når spørgerne glade går fra arkivet igen – hjulpet videre i deres søgen.
Medlemstallet :
Vi har i det år der nu afsluttes haft en god tilgang af nye medlemmer og rigtigt meget velkommen til dem.
Totalt set har vi dog haft en medlemstilbagegang, det er der sikkert flere grunde til – mere og mere ligger på
nettet til fri afbenyttelse, der er blevet et større udbud, bl.a. på aftenkurser og vi må jo nok også se i øjnene at
vi bliver ældre og de unge er ikke slet så interesserede i ”Anerne” som vi måske har været og de unge er
også mere frie i forhold til internettet, de unge bruger i dag de sociale medier til deres ”samvær” så det er
sikkert en udvikling der bliver svær at bremse, men bestyrelsen vil da gerne opfordre alle til at prøve at
skubbe lidt til nabo og venner og høre om de ikke skulle have lyst til at hygge sig sammen med vi andre ?

Tendensen med det faldende medlemstal er vi ikke ene om – flere andre lokalforeninger har ifølge SSF
konstateret samme tendens.
Hjemmesiden
Foreningens hjemmeside har nu eksisteret i ca. 7 år.
Der foregår hele tiden ændringer på siden med henblik på at gøre siden så attraktiv og brugervenlig som
muligt for medlemmerne.
Der ligger mange spændende oplysninger tilgængelig, bl. a. en stor linksamling og ligeledes de mange
dødsannoncer der løbende suppleres og er tilgængelige på siden.
Vi forsøger også løbende at opdatere med nye aktiviteter, så kig eventuelt i hjemmesidens nyheder og i
kalenderen for at se hvad der er planlagt.
Bestyrelsen vil gerne opfordre til at bruge siden aktivt.
SSF
SSF har, siden vores sidste generalforsamling, blandt andet indgået aftale med DIS-Danmark om udgivelse
af et fælles blad, Slægtsforskeren, der bliver udsendt 4 gange årligt til alle medlemmer af en lokalforening
under SSF.
SSFs formand Kirsten Sanders fra Mors har sammen med SSFs øvrige bestyrelse arbejdet ihærdigt på at
klargøre forslaget om sammenlægning af de to landsforeninger (SSF og DIS-Danmark).
Det udarbejdede fælles forslag er løbende blevet kommunikeret ud til de enkelte lokalforeninger og vil
komme til afstemning på SSFs årsmøde den 21. april hvor vi vil være repræsenterede.
Vore medlemmer har løbende modtaget alle de informationer vi har modtaget fra SSF
Vi kommer til at drøfte fusionen senere under dagsordenen pkt. 6.
Det kommende år :
Bestyrelsen forventer at fortsætte med de månedlige foredrag og programmet herfor er ved at falde på plads
helt frem til årsskiftet.
Der vil fortsat løbende blive udsendt Nyhedsbreve, hvoraf blandt andet de nærmest forekommende møder
og foredrag vil fremgå.
Vi vil også her i foråret, i lighed med tidligere år, besøge et Lokal-/Egnsarkiv og valget er i år faldet på
Sundby Samlingerne. Her vil blive lejlighed til at høre om og besigtige den omfattende samling af brugsting,
møbler såvel som værktøjer. Besøget finder sted mandag den 23. april kl. 19.00. Der er tilmelding til dette
arrangement.
Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at de af vore medlemmer der har en historie de gerne vil fortælle – kort
eller længere- kommer frem med den, så vi kan få den indpasset i de kommende programlagte
Medlemssaftener, så andre medlemmer kan lære og drage erfaringer til egne oplevelser og så måske også få
lyst til at fortælle deres historie.
I september måned forventes der arrangeret en Slægtsforskerlørdag der afvikles på Stadsarkivet. Temaet er
endnu ikke fastlagt.
Ligeledes forventer vi at fortsætte med workshop, Legacy og Gotisk skriftlæsning
Vi vil her gerne takke vore gode daglige samarbejdspartnere HistorieAalborg, Aalborg Stadsarkiv, DIS
Aalborg samt Folkeuniversitet for et godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år.

Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne på foreningens vegne varmt takke alle de mange frivillige (ingen nævnt,
ingen glemt) som på en eller anden måde, uge efter uge, har bidraget til, at vi med rette og med glæde kan
sige, vi har en god forening, til fælles adspredelse, erfaringsudveksling og ikke mindst hyggeligt samvær.
Bestyrelsen.
Marts 2018.

