
Bestyrelsesmøde nr. 1 den 15. juni 2022 

Deltagere: Vinie Hansen, Irene Berri, Ayse Kaya, Karina Hvid. Lisbeth Kjeldsen,  
Gajenthini Nadesalingam, Lene Møller Olsen 
Afbud:  
 
Sted: Teams kl. 19-21  
 
Mødeleder: Vinie 
Referent: Karina 
 
Dagsorden:                                                   Ansvarlig:           Referat: 

1.Konstituering: 
- Valg af næstformand 
- Valg af referent 
- Evt. suppleanter 

 

 Karina blev valgt som næstformand og 
referent. Hvis opgaven bliver for stor, siger 
hun til. Det skal være muligt at kunne sige 
fra, hvis hun er presset. 
 
Gajenthini og Karina kender nogle, som er 
interesserede i at blive valgt som 
suppleanter. De beder dem om at sende 
deres kontaktoplysninger til Vinie på mail. 

2. Evaluering af konferencen den 28-
29. april 2022: 
       -     Gennemgang af det tidligere    
             fremsendte evalueringsskema 

- Brugen af padlet 
- Evt. fastlæggelse af datoer for 

konferencen i 2023 
- Regnskab 
- Kontingentopkrævning 

 

Alle Evalueringerne blev gennemgået. 
 
Generelt er folk meget tilfredse og giver god 
feedback. Der er en del, som har savnet lidt 
”pauser” indimellem – programmet var 
meget kompakt. 
 
Flere har også ønsket mere praksisnære 
oplæg. 
 
Der er en enkelt, som efterspørger noget 
omkring konsekvenserne af den direkte 
indslusning er nyankomne elever. Lisbeth 
sender et link til en rapport, som er lavet på 
området. 
 
Bestyrelsen og flere andre af deltagerne 
havde meget ros til hotellet og personalet. 
En enkelt har givet udtryk for, at 
vedkommende syntes, der var lidt kaos og 
for lang ventetid ved aftensmaden. 
 
Der bliver også efterlyst oplæg om 
østeuropæiske familier. Lisbeth sender et 
link til en hjemmeside med Jonna Rud, som 
har en del erfaring på området. 



 
Der er efterlysning omkring pædagogisk 
håndtering af mobning og diskriminerende 
adfærd. 
 
Vi skal være opmærksomme på, om datoen 
kan kollidere med forskellige aktiviteter. Fx 
overgang fra børnehave til skole. 
 
Torben vil gerne lave samme 
evalueringsform til os på padlet næste år, 
og han vil måske også gerne deltage i 
konferencen. 
 
Vi skal snart finde en ny dato, da hotellet 
allerede har givet en tilbudspris, hvis vi vil 
holde det samme sted om et år. 
 
Vi foreslår, at næste konference holdes den 
11.-12. maj 2023. Irene undersøger med 
hotellet. 
 
Der er et overskud på cirka 15.000 kr. på 
konferencen. 
 
Der er mange, som ikke har betalt 
medlemskab (30) og heller ikke har reageret 
på den mail, Irene har sendt ud til 
medlemmerne. Irene sender en mail til dem 
igen, hvor hun meddeler dem, at eftersom 
de ikke har svaret tilbage, går vi ud fra, at de 
ikke længere ønsker medlemskab. 
 
Vi tager punktet omkring 
medlemskontingent op igen på næste 
møde. 

3. Evaluering af generalforsamling, 
gennemgang af dagsorden 
- Se referatet på hjemmesiden 
tosprog.dk 

Alle 
 

Der var ikke ret mange til 
generalforsamlingen, men vi lykkedes 
alligevel med at få valgt to ind i bestyrelsen. 
 
Vi kunne overveje enten at lægge den 
tidligere på dagen, eller at der er mulighed 
for lidt ”fritid” efter generalforsamlingen og 
inden aftensmaden. 

3. Mødeplan: Næste møde er aftalt til 
den 31. august 2022 kl. 19 på teams 
 

 

Alle Vi aftalte endnu et møde: Onsdag den 21. 
september. Til dette møde deltager de to 
suppleanter også. 



4. Eventuelt 
 

Alle Irene og Vinie har snakket om at besøge 
Mubeen (tidligere bestyrelsesmedlem). 
Måske inden ferien hvis det er muligt, og 
ellers engang efter ferien. 
 
Lisbeth efterspurgte om, hvordan vi finder 
oplægsholdere? Hver enkelt 
bestyrelsesmedlem har mulighed for at 
komme med forslag, fx hvis det er nogle 
oplægsholdere, som man har hørt tidligere 
osv, og så har det medlem kontakten til 
oplægsholderen.  
Lisbeth har allerede en del forslag, som hun 
sender på mail bagefter. 

 

 

 

 

 

 


