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Vi kan se tilbage på et par år i forholdsvis stilhed – ingen slægtsdag og ingen generalforsamling
sidste år samt en tilbageholdenhed i bestyrelsens mødeaktivitet som følge af Coronasituationen.
I Danmark har vi haft fin kontrol med Coronaepidemien de seneste måneder, så indtil nu har
bestyrelsen ikke, som ved slægtsdagen i 2020, haft de samme bekymringer for afviklingen af
dagen. I skrivende stund melder sig dog igen en ny variant på banen, men ifølge pålidelig kilde fra
Nyhedsmedierne vil den for de fleste af os ikke være alvorlig og ej heller skabe et samfundsproblem. Vores traditionelle slægtsdag med generalforsamling den 2. lørdag i september kan
forhåbentlig afvikles uden problemer.
Ved generalforsamlingen, ja så melder der sig igen spørgsmålet, om det vil være muligt at få valgt
en fuldtallig bestyrelse, eller om tiden er inde til at nedlægge foreningen?
Ved generalforsamlingerne i 2018 og 2020 var det vanskeligt at få valgt en fuldtallig bestyrelse.
Det lykkedes heldigvis - sidste gang som følge af bestyrelsens forslag om at ændre antallet af
bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 medlemmer. Hvordan vil det gå denne gang? Ønsker du at
foreningen skal fortsætte så kom og deltag, idet bestyrelsen stiller forslag om nedlæggelse af
foreningen, hvis ikke der vælges en fuldtallig bestyrelse på generalforsamlingen.

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.

Slægtsdag og generalforsamling
afholdes 2. lørdag i september
lørdag den 10. september 2022 kl. 9.45
på Gl. Estrup Herregård / Det Grønne Museum
se vedlagte.
Har du lyst til at møde din familie – fætre og kusiner, onkler og tanter m.v. - så tag kontakt til dem
og mød op til slægtsdagen, som er for såvel betalende som ikke betalende medlemmer af slægtsforeningen.

Hjemmesiden
Foreningens webmaster har færdiggjort arbejdet med at overføre hjemmesiden til en ny platform.
Testkørslerne er tilendebragt og den nye hjemmeside er klar til ibrugtagning.

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 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.
Indsendte slægtsopdateringer er blevet henlagt som følge af det store arbejde med at overføre
hjemmesiden til en ny platform, men nu da arbejdet er tilendebragt, vil foreningens webmaster
hurtigst muligt foretage opdateringer.
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.

Nyhedsbrev
Modtager du fortsat Nyhedsbrev og faktura pr. post men har en mailadresse, så indsend navn,
mailadresse og evt. slægtsnummer på mail til sekretæren på mail@kankboelle.dk. Det letter
arbejdet for bestyrelsen med elektronisk udsendelse og der spares udgifter til porto.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for slægtsforeningen Kankbølle.

