Generalforsamling mandag den 19. marts 2012.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2011.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Budget for 2012 og fastsættelse af kontingent for 2013.
7. Valg til tillidsposter i foreningen. Der skal vælges:
a. 1 bestyrelsessuppleant for et år. Nuværende bestyrelsessuppleant er Annette
Riinbæk. Mette Steen Pedersen er udtrådt af bestyrelsen.
Bestyrelsessuppleanterne udgør tillige kursusudvalg sammen med den øvrige
bestyrelse.
8. Eventuelt.
Referat:
Ordet frit m.h.t. Tove Larsens død.
Ad 1. Ketty Brun, Kirsten Haslebo
Ad 2 . Dagsorden godkendt
Ad 3. Beretning ved foreningens konstituerede formand, Mustafa Göl.
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i det forløbne år:
Et hvor sidste års konference blev evalueret sammen med kursusudvalget.
To hvor dette års konference blev planlagt sammen med kursusudvalget.
Et ekstraordinært i anledning af Toves langvarige sygdom. Her blev Mustafa Göl valgt som
konstitueret formand.
Bestyrelsens og kursusudvalgets primære arbejde har igen i år bestået i at arrangere den
årlige konference.
Foreningens medlemmer er blevet opfordret til at søge midler i Foreningen til at arrangere
lokale kurser og temadage. Der har dog ikke været nogle henvendelser.
Medlemspleje er et af de punkter, vi atter har drøftet. Den har ikke været optimal i året, der
er gået.
Hjemmesiden eksisterer og fungerer stadig, dog på lidt lavt blus. Vi vil gerne have gjort
den mere levende.
Skuup – netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk
praksis er en forening, hvor vi måske kan hente inspiration til vores videre arbejde.
Desværre trådte Mette Steen Pedersen ud af bestyrelsen i januar måned. Hendes arbejde
med at skrive breve til ordførerne for de forskellige politiske partier blev derfor ikke
gennemført.
Brevene skulle omhandle det 30 timers tilbud (§11.4), som kommunerne skal tilbyde
tosprogede småbørn, hvis forældre (den ene eller begge) er arbejdsløse eller på
overførselsindkomst.
Beretning godkendt.
Ad 4. Irene Berri har overtaget regnskabet fra 1. januar 2012.

Konferencen 2011 gav et overskud på kr 28.182,-.
Balancen kr. 399.007,Kassebeholdning kr. 224.212,Regnskabet blev godkendt.
Ad 5. Der var ingen indkomne forslag
Ad 6. Kontingent for 2012/13 fastholdes. M.h.t. pris for konference, bør der være større
forskel mellem medlemmer og ikke-medlemmer.
Ad 7. Annette Riinbæk (Bestyrelsessuppleant + kursusudvalgsmedlem) blev valgt til
bestyrelsesmedlem.
1. Suppleant + kursusudvalgsmedlem blev Anne Mayoh, tale-hørekonsulent og
sprogvejleder, PPR Hedensted. anne.mayoh@hedensted.dk. Tlf. 24 96 13 77.
2. Suppleant + kursusudvalgsmedlem blev Lisbeth Larsen, Børn og Unge, Center for børn
og læring, Torvet, 7400 Herning. sklll@herning.dk. Tlf. 96 28 70 15.
Evt. Forslag om at skrive på hjemmesiden:
1. Ny litteratur
2. Lovgivning
Der blev efterlyst ideer til Foreningens mail-adresse.

Kirsten Haslebo

