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Vi kan se tilbage på et år i forholdsvis stilhed – ingen slægtsdag og ingen generalforsamling.
Nyhedsbrevet udsendes fortsat, både pr. brev og e-mail, men vi vil gerne, at så mange som muligt
vil benytte sig af at modtage nyhedsbrevet pr. e-mail. Det letter arbejdet for bestyrelsen, og vi
sparer portoudgifter. Modtager du ikke allerede brevet elektronisk og har du en e-mail, så indsend
navn, mailadresse og evt. slægtsnummer på mail til: mail@kankboelle.dk.

MEDLEMSKONTINGENT
Et medlemskab koster kr. 125,- pr. husstand pr. år og giver stemmeret til generalforsamlingen.
Kontingentet er med til at støtte foreningens fortsatte arbejde med slægtsforskningen,
opretholdelse af hjemmesiden samt tilskud til slægtsarrangementer.
Kontingent bedes betalt jf. tilsendt faktura.
Indbetaling skal ske via overførsel til reg. Nr.: 7265 konto nr.: 1024779 og oplys fakturanummer og
navn på slægtsmedlem.

Det er igen tid for slægtsdag og generalforsamling
der sædvanen tro afholdes 2. lørdag i september
lørdag den 8. september 2018 kl. 10.00
I Den Gamle By – se vedlagte
Ved vore bestyrelsesmøder taler vi ofte om, hvordan vores inspiration kan opretholdes. Det ville
være dejligt med feed-back fra jer medlemmer. Kom med jeres mening – den vil vi gerne høre.
Hvad vil du som medlem have ud af at være en del af Foreningen Kankbølle Slægten? Er det nok
for dig, at der er slægtsdag hver andet år? Vi i bestyrelsen spørger ofte hinanden, hvorfor
eksisterer Foreningen Kankbølle Slægten stadig - hvorfor sidder vi her? Vi oplever ikke megen
aktivitet fra jer medlemmer udover hver andet år på slægtsdagen. Vi mangler jeres opbakning til
generalforsamlingen.

FACEBOOK
Slægten findes også på Facebook. Hvis du ikke allerede er medlem af gruppen kan du søge efter
”Kankbølleslægten” i søgefeltet øverst på din Facebook profil. Forummet for slægtsgruppen er
lukket område, så for at kunne følge med i hvad der foregår, skal man anmode om at blive medlem,
hvorefter man ”godkendes”. Vi vil selvfølgelig gerne være flere, og er du medlem af gruppen, så
inviter familien til at synes godt om siden.

MyHeritage
MyHeritage er det program, som danner grundlag for vores elektroniske stamtræ. Er du ikke
registreret på MyHeritage, kan du læse mere om programmet og dets funktioner på
www.myheritage.dk, og du kan blive oprettet som bruger ved at sende en mail til
mail@kankboelle.dk. Det er gratis at blive oprettet.

OPDATERING AF SLÆGTSINFORMATIONER.
Ændringer eller opdateringer som indgåelse af ægteskab, fødsler eller dødsfald, bedes indsendt til
bestyrelsen. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan ajourføre vores data på. Log på hjemmesiden
www.kankboelle.dk og under generel info - rettelser findes rettearkene. Følg blot anvisningen og
indsend rettelserne.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for slægtsforeningen Kankbølle.

