Medlemsnummer: 175
Navn: Jens Villadsen
Herningvej 81
9220 Aalborg Ø

Den 27. marts 2018

Kære Medlemmer.

Vi har netop afhold en meget vigtig generalforsamling hvor beslutningen om vores forenings
fremtid meget vel kunne blive afgjort. Det meget væsentlige spørgsmål - vil vi gå ind for at de to
landsforeninger SSF og DIS-Danmark skal fusioneres, samt træffe beslutning om den konsekvens
vi vil tage, hvis fusionen bliver vedtaget på de to landsforeningers Generalforsamling henholdsvis
Årsmøde i april måned.
Efter meget grundige drøftelser besluttede generalforsamlingen i fuld enighed at stemme ja til
fusion af de to Landsforeninger og generalforsamlingen besluttede endvidere, at hvis fusionen
endeligt besluttes, da at gå fuld ind for medlemskab af den nye Landsforening ved så at indgå en
Partnerskabsaftale.
Vores tidligere formand udtrådte efter eget valg af bestyrelsen og i stedet nyvalg-tes Jane
Christiansen, øvrige valg var genvalg.
Se fyldigt referat fra Generalforsamlingen på vores hjemmeside.
Vi indledte marts måned med et spændende foredrag om det at skrive en bog. Et spændende
foredrag med en oplagt Anne Holm som virkeligt kom omkring det at skrive en slægtsbog og Anne
beskrev alle facetter af det at skrive en læsbar bog også de tekniske detaljer som papirvalg,
skriftstørrelse, indbinding og meget mere.
Desværre var vejret ikke med os (snestorm), så alt for få fik lejlighed til at høre foredraget og
flere foreslog efterfølgende at foredraget kunne gentages på et vejrmæssigt bedre tidspunkt.
Se et fyldigt referat på hjemmesiden.

Vores næste arrangement er et medlemsmøde
Mandag den 9. april kl. 19.00-21.00, Stadsarkivet, Arkivstræde 1, Aalborg
Tommy Eggers vil fortælle om sin egen slægtsforskning
Hørt på vandrørene, så har Tommy en meget spændende slægt, hvor
der er foregået intriger som måske er en kriminalhistorie værdig –
men kom selv og hør
Tommy berette – det skal nok blive spændende.

Slægt & Data / DIS Aalborg har inviteret vore medlemmer til at deltage i deres spændende
foredrag onsdag den 18. april kl. 1900-2100
jf. nedenstående:

Nedenstående er et klip fra deres hjemmeside hvor foredraget er anmeldt.

Mandag den 23. april kl. 19.00-21.00. Besøg hos Sundbysamlingerne på adressen,
Bryggergården, Gl. Østergade 8, 9400 Nørresundby.
Sundbysamlingerne har netop haft fernisering på en ny
spændende udstilling – kom og se hvad det er !
Der vil være begrænset deltagerantal, hvorfor der vil
være tilmelding til dette arrangement, hvor tilmelding
skal ske til Flemming Højgaard, tlf. 4079 6462 eller mail : fl.hojgaard@gmail.com og skal være
Flemming i hænde senest mandag den 16. april.

Tilmeldingerne vil blive registreret efter først til Mølle-princippet
Mandag den 7. maj kl. 19.00-21.00; AAU; Badehusvej 21 (over gården), Aud. 6, Aalborg
(samme sted som vanligt)
Foredrag ved Seniorkonsulent Erik Kann : På
kryds og tværs i det gamle Herredsfogedarkiv.
Foredragene på Badehusvej sker i samarbejde
med Folkeuniversitetet
Tove Michelsen og hendes trofaste hjælpere
der afvikler workshop for nye slægtsforskere
hver anden torsdag kl. 15-17 på Stadsarkivet
kunne godt bruge et par hjælpere mere – Tove
siger, det er en stor glæde at hjælpe de nye slægtsforskere og se den glæde de nye går
hjem med og kommer igen 14 dage senere for at tage næste skridt – så har du lyst og tid,
så vil Tove m.fl. tage imod med kyshånd.
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Venlig hilsen

