Foreningen ”Tosprogede børn og Unges vilkår”
Referat af Generalforsamlingen den 4. maj 2015 1730‐18.30
I Bygningen Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
Godkendelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag:
‐ Årlig pris, forslagsstiller Lisbeth Larsen, Herning
‐ Støtte til lokale arrangementer, forslagsstiller bestyrelsen
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af kasserer, Irene Berri er på valg og genopstiller
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
‐ Ketty Bruun er på valg og genopstiller
‐ Kirsten Haslebo er på valg og genopstiller ikke
Valg af suppleanter:
‐ Anne Mayoh er på valg og genopstiller ikke
‐ Sanja Grcic er på valg og genopstiller
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
‐ Lone Kidmose er på valg som revisor og vil gerne hvis der kan vælges
En anden
‐ Lone Eskholm er på valg som revisorsuppleant og genopstiller ikke.
11. Eventuelt

Ad.1
Noomi Mortensen valgt til dirigent
Mona Engelbrecht valgt til referent
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Ad.2
Dirigenten gjorde opmærksom på at generalforsamlingen er indkaldt med
4 ugers varsel (28 dage) den 6. april 2015 og ikke som vedtægterne
foreskriver med en måneds varsel (30 dage). Dirigenten anmodede
forsamlingen om, at generalforsamlingen kan gennemføres som normalt
trods denne fejl. Forsamlingen godkendte dette.
Ad. 3
Formanden Vinie Hansen fremlagde den mundtlige beretning.
Præsenterede den siddende bestyrelse og suppleanter.
Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer.
Ad. 4.
Kasserer Irene Berri fremlagde regnskabet med følgende kommentarer:
Beløbet kontingenter 8.700 kr. dækker medlemmer som har betalt
medlemskab direkte til foreningen.
I beløbet 245.100 kr. gemmer der sig også betaling af medlemskontingent
for 11.800 kr.
Pt er der 77 medlemmer, der plejer at komme flere i løbet af året.
Regnskabet blev godkendt.

Ad. 5
Forslag fra Lisbeth Larsen bortfaldt, fordi Lisbeth ikke var til stede og
ingen i forsamlingen ønskede at opretholde forslaget.
Ketty Bruun fremlagde bestyrelsens forslag om støtte til lokale
arrangementer.
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Følgende spørgsmål blev stillet fra salen:
”Hvad hvis medlemmer fra flere kommuner går sammen om et
arrangement?”
Bestyrelsen: ”Det kan medlemmer fra flere kommuner godt, men der er
ikke garanti for, at det bevilgede beløb bliver tilsvarende større. Beløbets
størrelse afgøres af bestyrelsen efter ansøgning fra et eller flere
medlemmer. Disse penge er tænkt som støtte til medlemsinitiativer, som
ikke kan gennemføres via kommunen.
Formålet med initiativet er også at udbrede kendskabet til foreningen.
Spørgsmål fra salen: ”Vil bestyrelsesmedlemmer evt. komme og holde
oplæg til sådanne arrangementer?”
Bestyrelsen: ”Det ville bestyrelsen gerne og den tager konkret stilling til
hvem der evt. kan deltage ved henvendelse herom.”
Forslaget om støtte til lokale arrangementer blev vedtaget enstemmigt.
Ad. 6
Kontingent: Bestyrelsen har foreslået 200 kr. for medlemmer i arbejde og
100 kr. for pensionister og studerende. Forslaget blev godkendt.
Ad. 7
Valg af kasserer: Irene Berri genopstillede og blev valgt.
Ad. 8.
Valg til bestyrelsen.
Ketty Bruun genopstillede og blev valgt.
Faten El‐Ibari blev valgt som nyt medlem.
Ad. 9
Valg til suppleanter:
Sanja Grcic genopstillede og blev valgt
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Sanne Aaskov blev valgt som ny suppleant.
Ad. 10
Valg af revisor:
Mustafa Göl blev valgt som ny revisor.
Valg af revisorsuppleant:
Lone Kidmose blev valgt som ny revisorsuppleant.
11. Evt.
Kirsten Haslebo har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen og er derfor
ikke længere medlem af foreningens bestyrelse.
Ketty Bruun holdt på bestyrelsens vegne en lille tale og overrakte en gave
til Kirsten som tak for indsatsen i foreningen.
Fra salen blev følgende spørgsmål stillet:
”Kan medlemmer eller grupper af medlemmer regne med foreningens
støtte i spørgsmål, som man er famlende eller frustrerede over f.eks. de
nye forenklede fælles mål. Der kan være brug for sparring i flere faglige
spørgsmål vedr. tosprogede børn.”
Bestyrelsen: ”Bestyrelsen vil gerne hjælpe/støtte medlemmer med
sparring og opfordrer medlemmer til at henvende sig skriftligt til
bestyrelsen herom.
Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at være foreningens lokale øjne på
området, så debatten og udviklingen af området kan brede sig.”

