Nyhedsbrev februar 2016
Kære medlemsforeninger!

Der har desværre længe været tavst omkring SSFs virke, men nu tager vi fat igen.
BESTYRELSEN
Der er sket en ændring i bestyrelsens sammensætning, idet forskellige årsager har bevirket, at både den
hidtidige formand og kasserer, Ulrich Alster Klug og Jonna Qvortrup, desværre ikke længere er
bestyrelsesmedlemmer. Vi beklager den uheldige situation.
De to suppleanter er herefter indtrådt i bestyrelsen, der har konstitueret sig som følger:
Formand: Anton Blaabjerg
Næstformand: Nic. Johannsen
Kasserer: Lena Sørensen
Sekretær: Kirsten Sanders
Menigt medlem: Lise Krøner
BLADET
Gav os lidt hovedpine, da en computer brød sammen midt i det hele. Derudover var der desværre ikke
blevet orienteret godt nok om det ændrede format, hvilket også gav hovedpiner og unødig bøvl ude i
foreningerne. Var foreningerne blevet underrettet rettidigt, havde dette også kunnet være undgået.
Bestyrelsen undskylder og beklager! Vi håber, at det blad, kom ud - godt nok forsinket - er blevet godt
modtaget.
Computernedbruddet betød også, at der var enkelte artikler, der enten ikke kom med i bladet, eller kom
med i en ikke-færdigredigeret version. Vi må blot konstatere, at sådan gik det, desværre. - Næste gang skal
det forløbe meget bedre!
Programdelen i bladet fylder ganske meget - og varierer meget fra forening til forening. Vi vil godt henstille
til, at omtale af aktiviteter bliver kort og beskrivende, f.eks. foredragsholder, titel og kort omtale (3-4 linjer).
Herudover vil vi opfordre til, at foreningen har en fast omtale af "tid og sted", "kontingent" og
"hjemmeside", således at interesserede hurtigt kan orientere sig. - De længere omtaler af foredragene må
flyttes til hjemmesiderne for både SSF og de respektive foreninger.
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Indholdsredaktør på bladet fremover er Anton Blaabjerg, så har I en spændende artikel til bladet, så send
den til Anton, blaab@webspeed.dk.
ÅRSMØDET
Afholdes den 30. april 2016 kl. 11-13 i Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C. Efter selve årsmødet
planlægges et foredrag.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Som allerede adviseret stiller bestyrelsen forslag om beskedne ændringer af vedtægterne, flest rent
redaktionelle. De eneste reelle ændringer er dels omkring bestyrelsen, hvor der er en afklaring af, hvordan
man forholder sig i tilfælde af, at personer udtræder af bestyrelsen, dels en ny bestemmelse om
tegningsregler, som nærmere beskriver den allerede etablerede praksis.
Bestyrelsen vil endvidere stille forslag om en øgning af kontingentet.
Som vedtægterne foreskriver udsendes de nævnte forslag til foreningerne en måned før årsmødet sammen
med diverse beretninger og regnskaber, der begrunder kontingentstigningen.
TILMELDING TIL ÅRSMØDET
Bedes sendt til sekretæren, kirstensanders@gmail.com, indeholdende
Navn
Foreningsnavn
JA/NEJ til forplejning (rundstykke, sandwich, kaffe og kage = 150 kr)
SLÆGTSHISTORISK WEEKEND 2016
Foregår 2. - 4. september 2016 på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Tilmeldingsfristen er 1. august, og man
bliver først registreret som deltager, når betalingen er indgået.
Årets emne bliver "EJENDOMSHISTORIE 1660-1930", og vi har allerede nu fundet kompetente
foredragsholdere, og er i gang med at planlægge workshops, der knytter sig til emnet. Husk i øvrigt at
medbringe egen bærbar computer til brug i de forskellige workshops.
I løbet af en uges tid vil det endelige program ligge på hjemmesiderne for både SSF og DIS-Danmark, Slægt &
Data.
Priserne bliver næsten som sidste år, men vi har dog ikke de helt endelige priser, så hold øje med de nævnte
hjemmesider.
Indkvarteringsmulighederne er
1. dobbeltværelse med fælles toilet/bad
2. enkeltværelse, hvor man deler toilet/bad med en enkelt nabo
3. enkeltværelse med eget toilet/bad
Kursuspriserne er henholdsvis: 2.000 kr., 2.200 kr. og 2.550. Deltagelse i kursus uden overnatning 1.600 kr.
Der er trapper til en del af værelserne på højskolen, så husk at skrive på tilmeldingen, hvis du er
kørestolsbruger.
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Forhåndstilmeldinger og eventuelle spørgsmål kan sendes til sekretæren, kirstensanders@gmail.com.

HISTORISKE DAGE
Vi følger op på sidste års gode oplevelse i Øksnehallen i København (jfr. omtalen i medlemsbladet SlægtsHistorie, der udsendtes sidste sommer i stedet for vort blad nr. 52) med en koordineret indsats for
slægtshistoriske foreninger og organisationer. Herom orienteres der senere i marts måned.
På bestyrelsens vegne

Anton Blaabjerg
formand

