Bestyrelsesmøde nr. 1 den 12. marts 2021 kl. 15.30- 18.00
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Mubeen Hussein, Karina Hvid. Jane Nielsen.
Afbud:
Sted: På teams
Mødeleder: Vinie
Referent: Karina
Dagsorden:

Ansvarlig:

1.Generalforsamling og valg af
bestyrelse udsat på grund af Corona
Der skal udsendes en info til
medlemmerne og lægges et opslag på
FB.
Evt. udarbejde skriftlig beretning for
både 2019 og 2020 til udsendelse til
medlemmerne til orientering.
Måske også udsende regnskabet for
2019 og 2020.
Beretningen for 2019 vedhæftes.
2. Regnskab 2020

Alle

3.Gennemgang af aflyste oplæg og
fra konferencen den 19.-20. april
2021

Alle

Irene

Referat:
Vinie og Irene undersøger, om beretning
og regnskab for 2019 er sendt ud sidste
år. Vinie foreslår, at beretningerne for
2020 og 2019 bliver skrevet sammen og
sendes ud til alle medlemmer sammen
med regnskabet fra 2020.
Vi diskuterede valgperiode, da
generalforsamlingen jo blev aflyst både
sidste år og i år. Alle er på valg i 2022.
Vinie har oversigten.
Regnskabet viser et mindre overskud på
kr. 5.086. Der mangler stadig at blive
tilbagebetalt nogle konferencegebyrer,
men de kommer på regnskabet for 2021.
Der er et indestående på ca. 282.000 kr.
Irene skriver et afsnit til beretningen
omkring regnskabet.
De aflyste oplæg blev gennemgået, og
Laila Colding og Geeti Ameri er booket
til kommende konferencen i 2022.
Vedr. oplægget med Lars Holm: Irene
har talt med ham omkring relevans for
hans oplæg i 2022. Han er i gang med et
nyt projekt sammen med Annegrethe
Ahrenkiel, der hedder “Det Upåagtede
Børnesprog”. Det kunne også være et
oplagt oplæg.
Vi vælger at aflyse oplæggene om
” Demokrati og medborgerskab”, selv
om vi skal betale 25% af honoraret, så
der bliver plads til nogle andre oplæg til
næste års konference.

4. Opstart af planlægning af
konferencen den 28.-29. april 2022
5. Opfølgning på det fagligt
seminar med Københavns

Faaborg Fjord er reserveret til samme
pris, som vi kunne have fået det til i år.
Alle

Vinie skriver til Mette Ginman og
spørger, hvornår hun tænker, vi kan

Professionshøjskole den 28.
januar kl. 13-16 og forslag til
ny mødedato
6. Henvendelse vedr. udvikling af
spørgeskema til flersprogede børn
med og uden sproglige
vanskeligheder

mødes igen.

Alle

7. Kommende arrangementer:

8. Eventuelt

Alle

9. Mødeplan:

Alle

Lige umiddelbart er det meget svært at
finde nogen i den målgruppe. Ingen i
bestyrelsen har nogen i vores målgruppe,
som kan “bruges”.
Ketty svarer dem, at de er velkomne til at
lægge det på vores hjemmeside og FB.
Måske kan der være andre, som kan
tilbyde deres hjælp, som ser opslaget.
Multikulturelle Skoler er aflyst den 8.
april og er udskudt til 22.-23. november
2021.
Småbørnskonferencen bliver afholdt den
7.-8. september 2021.
Irene er blevet kontaktet af banken, at
vores CVR-nr. var blevet nedlagt, og
Irene har brugt en del tid på at få oprettet
det igen. CVR-nr. bliver normalt slettet
hvert 3. år.
Næste møde er den 21. april kl. ca. 16
afhængig af Janes mødetid.

