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I skrivende stund er Danmark ved at genåbne efter en svær og udfordrende tid. Bestyrelsen har med stor 
interesse fulgt med i genåbningen efter denne coronakrise, og ifølge de seneste oplysninger ser det ud til at 
være muligt, at vi sædvanen tro, kan afholde slægtsfest og generalforsamling den 2. lørdag i september. 
 
Kankbølle Slægtsforening er en af Danmarks største slægtsforeninger med et dokumenteret tilhørsforhold 
tilbage til den lille by Kankbølle ved Hjortshøj. Desværre er medlemstallet faldende fra 168 i 2016 til nu 133 
betalende medlemmer. 
 
Ved generalforsamlingen i 2018 var det som bekendt ikke muligt at få valgt en fuldtallig bestyrelse. Der 
skulle vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, men det lykkedes desværre kun at få valgt det ene medlem. 
Generalforsamlingen gav derfor bestyrelsen mandat til efterfølgende at finde en kandidat og det lykkedes 
heldigvis. Tilslutningen til slægtsdagen var beskeden og på generalforsamlingen blev det foreslået, at 
bestyrelsen udsendte et spørgeskema for at undersøge interessen for slægtsforeningen. Skemaet blev 
udsendt sidste år med Nyhedsbrevet 2019, og der er modtaget 26 spørgeskemaer retur af 153 udsendte.  
 
Bestyrelsen har gennemgået besvarelserne, og med undtagelse af én enkelt, som synes at foreningen skal 
nedlægges, var alle positive overfor foreningen og er interesseret i at den består. Desværre er ingen 
interesseret i at være medlem af bestyrelsen og på dette grundlag samt erfaringerne fra valget til 
bestyrelsen ved generalforsamlingen 2018 og det faldende medlemstal, har bestyrelsen drøftet foreningens 
fremtid. Som det fremgik af Nyhedsbrevet for 2019 overvejer bestyrelsen muligheden for, ved den 
kommende generalforsamling, at fremsætte forslag om nedlæggelse af foreningen, såfremt det ikke viser 
sig muligt at vælge en fuldtallig bestyrelse. 
 

Vil det være muligt af få valgt en fuldtallig bestyrelse ved generalforsamlingen i år,  
eller er det ved at være tid at nedlægge foreningen. 

 
 
 



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 12. september 2020 kl. 10.45 
på Aros – se vedlagte.  

 

Hjemmesiden 
På foreningens hjemmeside www.kankboelle.dk kan du orientere dig om Kankbølleslægten. Her finder du 
også oversigten over foreningens bestyrelse samt en blog.  
 
For tiden er foreningens webmaster i gang med en opdatering af hjemmesiden. Igennem flere år har den 
del af slægten, hvori der er en total oversigt over afdøde og nulevende medlemmer ligget på en platform, 
som ikke længere er brugbar. Der er ikke kommet nye opdateringer i lang tid, og derfor flyttes hele 
slægtstræet over på en anden platform. Det er nødvendigt at gennemgå alt, der er blevet importeret til den 
nye platform og i alt ca. 5.800 slægtsmedlemmer skal gennemgås. Det er en omfattende opgave, og det er 
ikke muligt at give en tidshorisont for, hvornår arbejdet er færdigt. 
 
Så snart en gren er færdig, vil den blive lagt over på hjemmesiden, og når dette er tilendebragt vil de 
opdateringer, som er indkommet blive lagt over, og de elektroniske bøger vil i samme omgang også blive 
opdateret. 

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. 
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. 

 
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. 

http://www.kankboelle.dk/
mailto:mail@kankboelle.dk

