
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 den 23. marts 2022  
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Mubeen Hussein, Karina Hvid, Ayse Kaya, 
Lisbeth Kjeldsen 
 
Afbud: Mubeen Hussein, Lisbeth Kjeldsen 
 
Sted: På Teams kl. 20.00-21.30 
 
Mødeleder: Vinie 
Referent: Karina 
 
Dagsorden:                                                   Ansvarlig:           Referat: 

   
1. Konference 2022, herunder 
- Status tilmeldinger 
- Konferenceprogram til 

oplægsholdere 
- Evaluering af konferencen, skema 

udsendt af Mubeen 
- Brug af padlet, udsendt af Vinie 

fra Torben 
- Andet 

Alle Der pt. tilmeldt 84 deltagere dags dato. 
Alle (-Vinie) har sendt programmet ud til 
oplægsholdere. 
Karina forhører på sit arbejde i forhold til 
brug af padlet, og Vinie tager en tur ind 
til Torben for at få et lynkursus i brugen 
af padlet. Hun orienterer os 
efterfølgende. 
Status på aftale med Faaborg Fjord: Irene 
har aftalt med dem, at vi har booket 20 
ekstra værelser. Hvis vi ikke gør brug af 
værelserne, skal vi kun betale for selve 
værelset og ikke måltiderne. 
Vinie byder velkommen på konferencen. 
De, der har kontakten til oplægsholderne, 
præsenterer den pågældende 
oplægsholder.  
Diskussion om, om vi skal få én til at 
give en opdatering på 
flygtningesituationen. Vi er enige om, at 
vi skal give udtryk for, at vi tænker på 
alle flygtninge, så vi ikke fremhæver én 
gruppe frem for en anden. Vi kan prøve 
at arbejde på at arrangere en temadag (fx 
identitet og sprog).  

2. Generalforsamling: 
- Dagsorden og skriftlig beretning 

for 2019, 2020 og 2021 udsendes 
til medlemmer efter mødet 

- Skal dagsorden og beretning 
lægges på hjemmeside og FB? 

- Nye kandidater 
- Regnskab 2021 og revision 

 

Alle 
 
 
 
 
 
 
Irene 

Dagsorden blev gennemgået. 
 
Dagsorden til generalforsamling og 
beretning bliver lagt på fb-siden og 
hjemmesiden, når Vinie har rettet dem 
til. Irene sender til alle medlemmer. 
Der skal vælges to nye medlemmer og to 
suppleanter., 
Vi prøver at ”prikke” til nogle på 
generalforsamlingen. I forhold til 



tidsforbruget, så kan det være en fordel, 
at vi nu mødes på Teams, så vi ikke 
bruger så meget tid på bl.a. transport. 
Både Ketty og Ayse kender nogle 
stykker, de vil prøve at kontakte og høre, 
om de ønsker at stille op til bestyrelsen, 
også de, der ikke har mulighed for at 
deltage på konferencen pga. manglende 
økonomi.  
Irene sørger for at få styr på 
forplejningen. 

3.  Eventuelt Alle 
 

Efter generalforsamlingen skal vi prøve 
at arbejde videre med vores 
facebookside. Hvordan kan vi promovere 
den og nå ud til flere? 
På lørdag skal Ketty til regionsmøde, 
hvor Jette Thulin skal holde et oplæg. 
Ketty har fået indbydelse til 
småbørnskonferencen (den 6.-7. 
september). Hun sender den videre. 
 

4.  Mødeplan: Næste møde er aftalt  
     Til onsdag den 27/4  
      Mødetid skal aftales  
               
 

Alle Vi mødes på hotellet kl. 18 til møde og 
spiser kl. 19.30. 

 
 
 
 


