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Som ved udsendelse af Nyhedsbrev 2020, så er situationen i Danmark stort set uændret. Vi er igen ved  
at genåbne efter en Corona nedlukning, men bestyrelsen står heldigvis ikke overfor opgaven med en 
kommende slægtsdag og generalforsamling. 
 
Vi var heldige, at kunne afholde den traditionelle slægtsdag og generalforsamling den 2. lørdag i 
september, om end det var på et hængende hår. Weekenden efter begyndte Corona restriktionerne igen  
at stramme til og forsamlingsforbuddet ville have forhindret os i at mødes.  
 
Men lørdag den 12. september 2020 mødtes 48 slægtsmedlemmer til et vellykket arrangement på 
Kunstmuseet Aros i Aarhus. Der var stor tilfredshed med de guidede ture, såvel den familieorienterede som 
den med fokus på highlights og udvalgte værker. En dejlig frokost blev serveret i Food Hall, hvor alle Corona 
restriktionerne overholdtes – afspritning og afstandskrav, bordene var dækket i familiegrupper og maden 
blev serveret som kuvertanretninger. Inden generalforsamlingen afholdtes der til stor fornøjelse bankospil - 
der var præmie for én rigtig række, to rigtige rækker, fuld plade og sidegevinster. Bestyrelsen kan se  
tilbage på en god og veltilrettelagt dag for både børn og voksne og en tilfredsstillende tilmelding under 
hensyntagen til den udfordrende tid med Corona. 
 
Generalforsamlingen forløb også tilfredsstillende. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev 
godkendt. Afledt heraf består bestyrelsen nu ikke af 7 men 5 medlemmer. Vi skulle derfor sige farvel til 4 
bestyrelsesmedlemmer, men kun have valgt 2 nye medlemmer, hvilket lykkedes. Herved udgik bestyrelsens 
dagsordensforslag om at nedlægge foreningen, såfremt det ikke ville være muligt at få valgt en fuldtallig 
bestyrelse ved den ordinære generalforsamling.  
 
De fire afgående bestyrelsesmedlemmer er Karin Vang Christensen, Inge Rasmussen, Erling Hugger og  
Kari Lis Juul Jensen – sidstnævnte foreningens kasserer. Bestyrelsen takker dem alle og ikke mindst  
vores afgående kasserer for indsatsen og godt samarbejde gennem mange år. Foreningens to nyvalgte 
bestyrelsesmedlemmer er Jørn Ejvind Hansen og Anni Vang Jensen. 

 
 



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. 
 

www.kankboelle.dk – Facebook - MyHeritage 
På disse medier kan du orientere dig om Kankbølleslægten. Foreningens webmaster, som også varetager 
slægtsforskningen, arbejder stadig med ændring af hjemmesiden. 

 
Nyt fra slægtsforskeren 

Som aktiv slægtsforsker er man udfordret på at finde informationer om slægter.  Der bruges mange timer 
på at læse i diverse opslagsværker, hvilket dog er begrænset af nogle lovmæssige tilgængelighedsfrister.  
 
Disse frister spænder fra 10 år og op til 250 år: 

• 10 år gælder for offentliggørelse af billeder af gravsten. 

• 250 år gælder offentliggørelse af tegninger over fængsler/Domhuse, samt de Kongelige 
ejendomme (disse kan forlænges, såfremt de er i brug). 

 
Der er ved flere lejligheder via nyhedsbrevet opfordret til at indsende opdateringer. En del har indsendt 
disse ændringer, men de er blevet lagt lidt til side. Dette skyldes, at der arbejdes på 3 platforme, dels på My 
Herritage som jo er en online platform, hvor medlemmer af denne side selv kan indskrive.  
 
Når medlemmer selv indberetter ændringer tilgår der info til mig som slægtsforsker, hvorefter jeg 
kontroller det indskrevne. Er der f.eks. tilføjet et barn i en given familie, så tilføjer jeg et slægtsnr., og 
informationerne bliver indskrevet i diverse slægtsgrene. Samtidigt bliver det indskrevet i den platform 
som kan ses på www.kankboelle.dk. Denne platform er blevet udskiftet, da der i den gamle var en 
programmerings fejl. Alle data er overflyttet i det nye program og selve flytningen var der ingen problemer 
i. Men da det nye program blev åbnet første gang, var alle data udskiftet med en masse tegn, som på ingen 
måder var konverterbare. Derfor skulle alle data gennemgås manuelt, og da der er ca. 5.800 personer, har 
det taget lang tid. Men nu er alt som det burde være, og der køres en del test, dels stresstest, udskrivnings-
test, (hele databasen + familie + samt på enkelte personer). Når alt er gennemgået vil den blive tilgængelig 
igen på hjemmesiden. 
 
Såfremt I måtte have ændringer i jeres familier, så vil det være ønskeligt, at I sender dem til Slægts-
foreningen, således at vi sammen er med til at skrive slægtens historie. Hvis ikke I som medlemmer sender 
noget ind, så vil der gå mellem 50 og 75 år før de manglende info bliver tilgængelige, grundet den 
nuværende lovgivning. 
 
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. 
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