Bestyrelsesmøde nr. 6 den 11. marts 2020
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Mubeen Hussein, Sanne Aaskov,
Karina Hvid. Jane Nielsen.
Afbud:
Sted: Beboerhuset, Hyldespjældet, Store Torv 39, 2620 Albertslund, kl. 12.30-16.00.
Forplejning: Vi starter med at spise frokost.
Mødeleder: Vinie
Referent: Karina
Dagsorden:

Ansvarlig:

Referat:

1. Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmøde nr. 5 den 20.
november 2019
Referatet er ikke udsendt til
bestyrelsen?

Karina

Godkendt.
Fremover skal Karina sende
referatet hurtigere ud til resten
af bestyrelsen samt Torben.
Der ligger kun referater indtil
oktober 2019 på hjemmesiden.

2. Status på tilmeldinger og
gennemgang af programmet og det
praktiske på/til konferencen:
- Navneskilte
- Deltagerliste
- Transport bestyrelsen den
19/4

Alle

Der er 83 tilmeldte til
konferencen.
Deltagere dag 1:
Workshop 1: 33
Workshop 2: 27
Workshop 3: 8
Dag 2:
Gruppeoplæg 1: 41
Gruppeoplæg 2: 23
Morgensang: Vinie
Navneskilte: Irene
Vi mødes kl. 18
Vi afventer, om UVMs
konference bliver aflyst pga
Corona-virussen. Herefter
tager vi stilling til, om vi aflyser
vores egen konference.

3. Evalueringsskema
Evalueringsskema fra 2019 er
vedhæftet

Alle

Mubeen reviderer det tidligere
evalueringsskema, så det
passer til den kommende
konference.

4. Regnskab 2019
- Irene har udsendt
regnskabet

Irene

Vi er kommet ud med et
underskud i 2019, og det ser
ud til, at vi får et underskud i år
også.
Regnskabet er godkendt.

5. Generalforsamling:
- Indkaldelse vedhæftet
- Dirigent og referent
- Beretning, eftersendes
- Valgene

Alle

Indkaldelsen skal sendes ud
senest 19. marts. Indkomne
forslag senest 2 uger før
generalforsamlingen. Den
endelige dagsorden samt den
skriftlige beretning og
regnskabet udsendes 1 uge før
generalforsamlingen.
Ketty vil gerne melde sig som
dirigent. Karina melder sig som
referent.
Valg af nye medlemmer til
bestyrelsen blev diskuteret.

6. Opfølgning på det faglige
seminar med Københavns
Professionshøjskole den 28.
januar kl. 13-16
- Bilag eftersendes

Alle

Bilaget blev gennemgået og
diskuteret. Bilaget er vedhæftet
referatet. Diskussion om vi
som bestyrelse i et vist omfang
kan stille os til rådighed for
vores medlemmer som
viden-formidlere fx i forbindelse
med temadage osv.
Vinie sender det til KP, som
godt grundlag til vores næste
fællesmøde.
Vinie aftaler forslag til dato.

Dem der
deltog

Ingen fra bestyrelsen har
deltaget i Tegn på Sprog.

7. Input fra:
- Tegn på Sprog den 6.
december kl. 10-16.30
DPU København
- Småbørnskonferencen den
15-16. januar

Småbørnskonferencen:
Ketty og Sanne deltog.
Jane er interesseret i at få
tilsendt dias fra konferencen.
Ketty sender dem.

8. Kommende arrangementer:
- Børne- og
Undervisningsministeriets
informationsmøde den 31.
marts-1. April 2020

Hvem
deltager?

9. Eventuelt

Alle

10. Mødeplan:

Alle

Karina og Mubeen deltager.
Mubeen skal holde oplæg.

Aftales på konferencen eller på
mail i tilfælde af, at
konferencen bliver aflyst.

