
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 den 9. februar 2022  
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Mubeen Hussein, Karina Hvid, Ayse Kaya, 
Lisbeth Kjeldsen 
 
Afbud:  
 
Sted: På Teams kl. 19.30-21.30 
 
Mødeleder: Vinie 
Referent: Karina 
 
Dagsorden:                                                   Ansvarlig:           Referat: 

   
1. Velkommen til Lisbeth 
Kjeldsen, der som suppleant 
indtræder i bestyrelsen, efter Jane 
Nielsen er trådt ud. 
Præsentation af bestyrelsen 

 Alle gav en kort præsentation af sig selv. 
Lisbeth Kjeldsen er ansat som 
sprogkonsulent inden for Dagtilbud og 
Undervisning i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. 

2. Konference 2022, herunder 
- Hvilken konsekvens skal vi 
drage af, at ministeriets 
informationsmøde flyttes til samme 
dato, som vores konference? 
- Status på tilmeldinger 
- Evalueringsskema 
 

Alle 
 
 
 
 
Irene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karina og 
Mubeen 

Vi er enige om, at vi gennemfører 
konferencen. Vi har allerede fået en del 
tilmeldinger , 39 inkl. bestyrelsen. Vi har 
endnu ikke set en invitation fra UVM, så 
vi kan håbe, at der kommer flere 
skolefolk på vores denne gang. 
 
Karina undersøger, om invitationen er 
kommet videre fra skoleafdelingen i 
Odense Kommune og alle forsøger at 
gøre yderligere for at få det bredt ud. 
Vinie har modtaget en forespørgsel fra to 
frivillige i Røde Kors at deltage i 
konferencen og har svaret, at de er 
velkomne. 
 
Ayse og Ketty deler invitationen på 
LinkedIn. 
 
Mubeen kan desværre ikke deltage i 
konferencen af private årsager.  
Hun laver et skriftligt notat omkring 
inspirationshæfterne og videregiver det 
til Vinie. 
 
Forslag fra Mubeen om at oprette en 
padlet, hvor evalueringen også vil blive 
lagt op. Vinie skriver til Torben, om han 
kan hjælpe med det. 
 



Irene har evalueringsskemaet fra 2019 
liggende. Hun sender det videre til 
Mubeen, som prøver at lave et udkast til 
indhold af en evaluering til denne 
konference. 
 

3. Generalforsamling: 
- Udkast til skriftlig beretning 
for 2019, 2020 og 2021 vedhæftet 
- Dagsorden til 
generalforsamling og notat om 
valgperioder, vedhæftet 
- Medlemsliste 
- Regnskab 2021 

Vinie 
 
 
 
 
 
Irene 
Irene 

Vi gennemgik beretningen, og den blev  
rettet til og godkendt. 
 
Beretningen vedhæftes indkaldelsen til 
generalforsamlingen, når den bliver 
sendt ud. 
Dagsordenen skal senest sendes ud en 
måned før generalforsamlingen. 
 
Oversigten over valgperioderne for de 
forskellige bestyrelsesmedlemmer blev 
gennemgået. 
 
Mubeen genopstiller ikke, da hun får 
meget rejseaktivitet. Men hun vil gerne 
bidrage til arbejdet i foreningen på anden 
måde. 
 
Ketty genopstiller heller ikke. 
 
Pga. tekniske problemer blev Irene 
“smidt af” mødet, så vi gemmer 
regnskabet til næste møde. 
 
 
 
 

5.  Eventuelt Alle 
 

Vinie er blevet kontaktet af foreningens 
bank i forhold til forskellige oplysninger 
bl.a. på medlemmerne i bestyrelsen. 
Vinie og Irene sørger for at sende videre 
til bestyrelsen, hvis det bliver relevant at 
skulle have kopi af pas osv. 
Ketty har allerede fået tilsendt 
billedbøger fra Kitab på forskellige 
sprog. 

6.  Mødeplan: Næste møde er aftalt  
     til den 16. marts kl. 19-21  
     på Teams 
     Desuden plejer vi at afholde et 
bestyrelsesmøde aftenen før 
konferencen, altså onsdag den 27/4 

Alle Forslag fra Karina om at starte kl. 17 den 
27/4, så vi ikke skal spise for sent. Ayse 
har først fri kl. 17, så vi vender det igen 
på næste møde. 



kl. 18-20 med efterfølgende middag. 
               
 

 
 
 
 


