Nyhedsbrev – januar 2017
Kære medlemsforeninger
Godt nytår
Forhåbentlig er I alle kommet godt ind i det nye år og er allerede nu godt i gang med aktiviteterne ude i
foreningerne. En af de ting, som formentlig er meget aktuel lige nu, er forberedelserne til jeres
generalforsamlinger rundt omkring.
Derfor vil jeg godt allerede nu bede jer om at tage følgende på jeres dagsorden.
Fusion med DIS Danmark
Som jeg skrev i mit sidste nyhedsbrev er forhandlingerne med DIS Danmark godt i gang. Der hersker en særdeles
positiv stemning, og der er stor enighed om vores endemål – at der kun findes én landsdækkende forening, der
varetager interesserne for alle slægtsforskere i Danmark.
Der er heldigvis også enighed om, hvordan vi skal nå dette mål.
1.
2.
3.
4.

Der skal dannes en ny forening, som består af det eksisterende SSF og det eksisterende DIS Danmark
Alle medlemmer skal modtage et blad 4 gange om året. Bladet udsendes direkte til medlemmerne
Den nye forening opkræver kontingentet direkte fra medlemmerne
Der skal etableres en ny hjemmeside for den nye forening, og det skal være muligt for lokalforeningerne
at have deres egen hjemmeside inde i denne hjemmesidestruktur, hvis de ønsker det.

Der udestår stadig at finde den præcise kontingentstruktur og at udarbejde love for den nye forening, men der er
stadig stor enighed om, at vi skal nå det fælles mål.
Den arbejdsgruppe, der er nedsat, har som foreløbigt mål, at fusionen skal finde sted pr. 1. januar 2018. Men hvis
dette skal lade sig gøre, så er det vigtigt, at alle SSF-foreningerne allerede nu på deres generalforsamlinger som et
minimum tager stilling til, om foreningen ønsker at være med i en fusion.
Medlemslister
Med henblik på en central udsendelse af juninummeret af vores blad vil vi bede alle kasserere om at indsende en
medlemsliste til vores kasserer, Grete Modin Grundtvig, kasserer@ssf.dk, senest 28-2-2017. Listen må meget
gerne (allerhelst) være i Excel-format, og skal indeholde følgende: Fornavn, efternavn, gadenavn, gadenummer,
evt. stednavn, postnummer, bynavn, samt meget gerne telefonnummer og mailadresse. Hvis det er muligt, skal
disse oplysninger stå i hver sin kolonne. Hvis du har spørgsmål til listen, er du velkommen til at maile eller ringe til
Grete på 28447470.
Årsmødet 29. april 2017
Et lille punkt på dagsordenen bliver ændring af SSFs vedtægter.
I § 2, stk. 1, står der nemlig, at vi skal udgive medlemsbladet ”Slægten”. Dette vil vi foreslå ændret til, at vi skal
udgive ”et medlemsblad”. Vi forventer nemlig, at det fælles blad, som starter med at udkomme fra juni 2017 får
et andet navn. Og ret beset er navnet uden betydning. Det vigtige er, at vi sørger for, at I får et godt og fyldigt
blad – og fra og med juni 2017 vil det komme ud til jer 4 gange om året.
Det annoncerede foredrag på årsmødet bliver ikke med Inger Burchardt som forventet. Derimod kan vi glæde os
til at høre John Jensen fra Varde Museum, der vil fortælle om ”Den anden besættelse …..”
SSFs hjemmeside
Det nuværende redaktionsudvalg har tilkendegivet, at de ønsker at ophøre med deres arbejde senest med
udgangen af 2017. Da vi føler, at det er vigtigt, at vi har 1-2 personer, som har lyst til at være med til at opbygge
den nye fælles hjemmeside, vil vi godt her opfordre til, at man ude i foreningerne undersøger, om der er mulige
kandidater til dette udvalg.

