
Foreningen ”Tosprogede børn og Unges vilkår” 

 

Dagsorden til generalforsamling den 29. april kl. 17.15-18.15 

Hotel Fåborg Fjord – Svendborgvej 175, 5600 Fåborg 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

Sanne blev valgt som dirigent. Karina blev valgt som referent. 

Sanne konstaterede generalforsamlingens rettidige indvarsling og kan dermed 

afholdes efter foreningens vedtægter. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Sanne konstaterede, at dagsordenen er rettidigt udsendt og dermed kan godkendes. 

Dagsordenen blev godkendt, idet der ikke var indkomne forslag. 

 

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Vinie gennemgik beretningen i hovedtræk. Beretningen er vedhæftet referatet. 

Herunder diskuterede vi, om vi fortsat skal holde konferencen et andet sted, som er 

mere centralt. Flere tilkendegav, at de ikke mener, at det geografiske sted har nogen 

større betydning for, om man vil deltage, hvis man virkelig vil prioritere at deltage. 

Der var bred enighed om, at det må være op til bestyrelsen at beslutte, hvor vi skal 

afholde konferencen. 

Vi diskuterede også eksistensgrundlaget for foreningen. Der var tilkendegivelse af, at 

vi skal fortsætte som forening, da der er mere brug for os nu mere end før, da 

området bliver nedprioriteret i mange kommuner med besparelser. Vi tror, at 

fremtiden ser lysere ud, fordi der måske er udsigt til, at flere af alle de flygtninge, 

som er i lejre rundt omkring i verden bliver udsluset. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

 

5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 

 

6. Fastlæggelse af kontingent 

Kontingentet fortsætter med 200 kr om året. 

 

7. Valg af Kasserer, Irene Berri er på valg. Irene modtog genvalg. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

- Ketty Bruun er på valg. Ketty blev genvalgt. 



- Sanne Aaskov er på valg. Sanne blev genvalgt. 

- Karina Hvid er på valg. Karina blev genvalgt. 

- Aida Mansoor er på valg. Aida modtager ikke genvalg. 

Aida Mansoor var ikke på valg, men havde meddelt, at hun ønsker at udtræde af 

bestyrelsen.  

Jane Nielsen, Albertslund vil gerne stille op til bestyrelsen, hvis hun får lov af sin 

leder. Vi holder derfor Aidas plads ledig indtil videre, da der ikke var andre 

kandidater. 

 

9. Valg af suppleanter: 

- Hashemyeh Sagharichi er på valg. Hun modtager ikke genvalg.  

- Lisbeth Kjeldsen er på valg og genopstillede med fuldmagt. Lisbeth blev genvalgt. 

- Ayse Kaya vil gerne opstille som suppleant. Ayse blev valgt. 

 

10.Valg af revisor og revisorsuppleanter 

- Mustafa Göl er på valg som revisor og genopstiller med fuldmagt. Han blev 

genvalgt. 

- Ayse Kaya er på valg som revisorsuppleant. Ayse kan ikke vælges, da hun er valgt 

som suppleant til bestyrelsen. 

- Marcel Khayat opstillede og blev valgt som revisor-suppleant. 

 

11. Eventuelt. Ingen punkter til punktet. 

 


