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Vi kan se tilbage på en vellykket Slægtsdag, om end den ikke var så velbesøgt som tidligere år – 54 
slægtsmedlemmer havde afset tid til at deltage i et vel tilrettelagt arrangement i Den gamle By i 
Aarhus. Der var interessante guidede ture for de voksne, bolsjekogning og skattejagt for børnene 
og hver familie fik udleveret en tipskupon, som skulle afleveres ved frokosten. En dejlig frokost 
blev indtaget i Bendtsens Pakhus – den indledtes med en fællessang og blandt de afleverede 
tipskuponer blev der trukket lod blandt de rigtige løsninger om præmien – 2 stk. som indeholdt 
en slægtsbog og lidt søde sager. 

Efter frokosten afholdtes generalforsamling, hvor vi sagde farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer – 
Dorthe Friis og Niels Anton Juul Poulsen – sidstnævnte foreningens formand gennem mange år. 
Bestyrelsen siger dem begge, og ikke mindst vores afgående formand, tak for indsatsen og godt 
samarbejde. To nye bestyrelsesmedlemmer skulle vælges. Det lykkedes dog kun at vælge ét nyt 
bestyrelsesmedlem, Lars Hinrup, på generalforsamlingen, og bestyrelsen fik derfor mandat til 
efterfølgende at finde det sidste bestyrelsesmedlem. Det lykkedes, og det blev Jens Erik 
Rasmussen, som ved det konstituerende møde blev foreningens nye formand. 

Den nye bestyrelse har på sit konstituerende møde drøftet situationen omkring valg af 
bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen, og overvejer muligheden for, ved næste 
generalforsamling, at fremsætte forslag om nedlæggelse af foreningen, såfremt det ikke viser sig 
muligt at vælge en fuldtallig bestyrelse ved generalforsamlingens afvikling.  

Spørgeskema 

Som foreslået på generalforsamlingen har bestyrelsen udarbejdet et spørgeskema til belysning 

af interessen for slægtsdagene. Det vil være til stor hjælp for bestyrelsens fremtidige arbejde, at 

spørgeskemaet besvares såvel af deltagende som ikke deltagende i slægtsdagen. Vi siger på 

forhånd tak for hjælpen og skemaet bedes returneret inden den 15. juni 2019 til foreningens 

sekretær på mail:  mail@kankboelle.dk  eller med PostNord: Gurli Holst, Skæring Hedevej 198, 

8250 Egå  
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HUSK MEDLEMSKONTINGENTET! 

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. 

 

Persondataloven 

Den 25. maj 2018 trådte EU’s nye Databeskyttelsesforordning i kraft og foreningen passer godt 
på dine oplysninger. 

Foreningens platforme – såvel hjemmesiden Kankboelle.dk, My-Heritage og Facebook – er alle 
lukkede områder, hvortil man kun får adgang via godkendelse af foreningens webmaster. 
Kommunikation med medlemmerne sker via sikker mail www.one.com og fakturer sendes via 
godkendt regnskabssystem.  

Webmaster foretager kun opdatering med faktuelle oplysninger. Personfølsomme oplysninger 

som cpr.nr. og adresser registreres ikke. Medlemmerne kan selv indsende oplysninger til 

foreningen til opdatering eller selv foretage dem på My-Heritage. I sidstnævnte tilfælde tilgår 

der automatisk besked til webmaster, så også Kankboelle.dk bliver opdateret. 

 

SLÆGTSDAG / GENERALFORSAMLING 

Der afholdes ikke slægtsdag og generalforsamling i 2019, men planlægningen for dagen i 2020 
skal påbegyndes. Derfor er det vigtig for bestyrelsen, at det vedlagte spørgeskema udfyldes, så 

det kan danne baggrund for, hvordan vi afvikler næste slægtsdag.  

 

WWW.KANKBOELLE.DK – Facebook - MyHeritage 

På disse medier kan du orientere dig om Kankbølleslægten og på 
hjemmesiden www.kankboelle.dk finder du en blog. 

 

OPDATERING AF SLÆGTSINFORMATIONER 

Er der ændringer eller opdateringer, f.eks. i form af indgåelse af ægteskab, fødsler eller dødsfald, 
indsend da venligst opdateringerne, da det er den eneste måde, hvorpå vi kan ajourføre vores 
data på. Tjek derfor data som er anført omkring dig og din familie og log på hjemmesiden og udfyld 
rettearkene, som du finder under generel info - rettelser. Følg blot anvisningen og indsend 
rettelserne. 

 

Med venlig hilsen   

Bestyrelsen for Slægtsforeningen Kankbølle 
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