
Slægtsforeningen Barfod-Barfoed

Referat fra bestyrelsesmøde 13/3 2019
hos Diana på Irmavej 4, 5. tv. 2610 Rødovre

Til stede:
Flemming Barfod, Lars Barfod, Poul Steen, Diana Barfod, Ginnie Barfod og Sverre Barfod

1. Hjemmesiden
Foreningen visiterer fortsat alle indlæg (skal godkendes af en redaktørerne, p.t. Poul og 
Flemming. ’Forfattere’, såsom medlemmer af bestyrelsen, kan publicere uden visitering). 
Poul foreslår, at interesserede brugere kan tildeles rollen som ’Bidragyder’, hvorved deres 
bidrag skal forbi en redaktør.

Dette vedtages.
Ginnie opfordrer via Facebook-gruppen til bidrag.
Hvordan gøres hjemmesiden interessant?

Det besluttes, at alle, der har oplyst deres mail-adresse til foreningen, tilsendes mail
om de vil modtage orientering om nyheder per mail. (Er sat i kraft)
Medlemmer uden kendt mailadresse skal have et brev med indledningen: ”Hvad er 
din mailadresse? Så får du til gengæld …” og så alle fordelene ved at få mails fra 
slægtsforeningen.
Poul vil formulere brevet.
De, der ikke direkte frasiger sig nyhedsmail, skal have besked, når der skrives nyt 
på hjemmesiden.
Poul vil arbejde med det it-mæssige. (Er allerede i kraft)

Diana har et avisudklip, hvor en dialektforsker afliver en myte ifm. kritikken af Viggo 
Barfoeds hyldest til Jeppe Aakjær, hvor hyldestdigtet indeholdt udsagn om, at Aakjær selv 
have opfundet dialektale ord. 

Udklippet skal på hjemmesiden (og kan vel også komme på stamtavlen).

2. Den elektroniske stamtavle TNG (påbegyndt 2006)
Ginnie oplyser, at der kommer mange henvendelser via Facebook-siden, og spørger om 
retningslinjer for indskrivning af ny oplysninger i stamtavlen.

Jf. korrespondancen i efteråret aftales følgende retningslinjer:
1. Stamtavlen omfatter fortrinsvist efterkommere af ’Barfødder’. 
2. For alle oplysninger skal kilden fremgå samt dato for indføring og hvorfra evt. 
yderligere oplysninger kan skaffes. 
3. Indgiftede/samboende og disses forældre og eventuelle søskende kan tilføjes.
4. For børn af en Barfod, som ikke bor sammen med barnets anden forælder, kan 
denne forælder på samme måde få tilføjet sine forældre, sine eventuelle søskende 
og eventuelle særbørn.
Det besluttes, at der på hjemmesiden sættes følgende orientering til brugerne:
Foreningen modtager jævnligt stamtavler fra interesserede, som har en Barfod 
indgiftet i deres slægt.
For at øge relevansen for familien er det hensigtsmæssigt at følge disse regler for 
tilføjelser til stamtavlen:



(Her følger så de tre første af ovenstående punkter)
Det fjerde punkt er en detalje til brug for webmaster, og skal ikke på hjemmesiden 
Ved uoverensstemmelser, som ikke kan reguleres af ovenstående, rundsendes 
sagen i bestyrelsen.

  

3.  Økonomi
Kontingentindtægten i 2018 var 2.100 kr. svarende til 42 medlemmer. Betegnelsen 
’medlem’ har dog mistet sin oprindelige betydning. Vi betragter kontingentet som udtryk for
interesse for foreningens arbejde inkl. vedligeholdelse af stamtavlen. Alle kan dog bruge 
hjemmesiden uanset betaling.
Formuen er i 2018 faldet fra 23.000 til 15.500. Diana har derudover ikke-refunderede bilag 
for udgifter på ca. 2.000 kr. Væsentligste udgift har været udgivelsen af Fodnoter, som nu 
er gået ind. Eneste faste udgift er it-afgifter vedr. hjemmesiden og stamtavle, i alt ca. 500 
kr. årligt. Katjas rolle som parlamentarisk revisor drøftes, men der besluttes ikke noget 
herom.

Der er ingen grund til ændring af bidraget på 50 kr.
Flemming udsender fællesmail til medlemmerne med opfordring til at betale 
bidraget.

4. Årsmøde og andre arrangementer :
(Om muligt med forbindelse til en Barfod-historie…..)
Ginnie foreslår omvisning på Vilhelm Lauritzen-terminalen i Københavns Lufthavn; den er 
netop åbnet for offentligheden.

Vi er glade for, at Ginnie arbejder videre på det.
Ginnie vil give Diana besked om vilkår for besøget.

Andre forslag: Terminal for brintballonflyvning. Middelaldercentret på Lolland
Tidspunkt:

En dag i perioden 14.-25. september.
(Ref. bem.: De tilmeldte skal til sin tid ved mødets start præsenteres lige som Poul gjorde 
det på Moesgaard. Den præsentation fik nemlig ros og gjorde mødet mellem deltagerne 
mere interessant.)

5. Næste møde
Tirsdag, den 6. august kl. 17.30 hos Ginnie på Hilversumvej 56 B, 2791 Dragør 
(motorvejsafkørsel ’Vestamager’), tlf. 3151 1120.

Selvbestaltet referent: Sverre
16/3 2019


