Bestyrelsesmøde nr. 1 den 26. juni 2019
Deltagere:Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Mubeen Hussein, Sanne Aaskov,
Karina Hvid. Jane Nielsen.
Afbud:
Sted:Greve Rådhus, Rådhusholmen 10, mødelokale 3. sal, kl. 12.30-16.00.
Forplejning:Vi starter med at spise frokost i rådhusets kantine.
Mødeleder: Vinie
Referent:
Dagsorden:

Ansvarlig:

1. Velkommen til Jane og
præsentation af bestyrelsen
2. Konstituering:
- Næstformand
- Fast referent eller
skal jobbet gå på
omgang?
- Mail- og telefonliste
- Nyt foto af hele
bestyrelsen til
hjemmesiden

Alle

3. K
 onferencen den 29.-30. april
- Evaluering af og
opfølgning på
konferencens
indhold, se
vedhæftede
evalueringsopsamlin
g fra Mubeen
- Konferencestedet
Fåborg Fjord er
genbestilt til den
20-21. april 2020
- Regnskab for
konferencen

Alle

Referat:
1. Alle blev præsenteret, og Jane
blev budt velkommen.
2. - Næstformand: Ketty
- Referent: Karina
- Mail- og tlf-liste opdateret og
sendes ud, og Vinie sender
den til Torben sammen med
det nye billede af hele
bestyrelsen.

Overordnet var deltagerne tilfredse
med indholdet på konferencen.
Nogle af kommentarerne drejer sig
om tidspunktet for afholdelsen af
konferencen. Det kunne være en god
idé at melde ud, når indbydelsen
sendes ud, at tidspunktet er valgt i
forhold til de forskellige helligdage både ramadan, kristi himmelfart,
bededag osv.

Irene
Alle

Næste år skal vi overveje, at vi laver
evalueringen elektronisk. Enten på
Padlet eller som et spørgeskema
(survey).

-

Første ideer og
forslag til
konferencen i 2020


Fåborg Fjord er forudbestilt. Vi er i
bestyrelsen enige om, at vi
genbestiller. Det gør Irene.
Vi skal være tydelige, når vi gør
opmærksom på tidsfristen, så vi ikke
skal betale for de værelser, vi ikke
skal bruge.
Regnskabet er ikke gjort helt op
endnu, da der er en oplægsholder,
som endnu ikke har sendt en regning.
Det er dog helt sikkert, at vi har et
underskud på omkring 60.000 kr.
Forslag til kommende konference:
Overordnet tema/emne.
Måske fokus på østeuropæiske børn.
Hvordan kommer de hertil? Hvor
mange kommer hertil? Kultur?
EU-lovgivningen? Arbejdskraft i EU og
uden for EU. Fri bevægelighed. Irene
undersøger.
Vinie kontakter en organisation i
forhold til fakta (3F).
Ketty undersøger i forhold til forskel
på Polen og Rumænien, som er de to
største lande, der udvandrer til
Danmark.
Kender vi nogen med østeuropæisk
baggrund, som er bosat og arbejder i
Danmark, som kan formidle noget om
dette tema?
Adskillelse fra forældrene.
Traumatisering hos disse
østeuropæiske børn i forhold til at
blive efterladt i deres hjemland i en
periode, mens forældrene tager til
Danmark for at arbejde og efter fx et
år kommer hertil. Hvorfor reagerer de,
som de gør, og hvordan reagerer de.
Læringsmiljøer i danske familier.

Tryg tilknytning i dagtilbud (sendt fra
Jane).

2. Evaluering af og opfølgning på
generalforsamling, se
vedhæftede referat fra
Karina/Vinie

Alle

Karina har netop sendt referatet ud til
resten af bestyrelsen. Irene sender
referat og beretning til Torben.

3. K
 ommende arrangementer:
- Forslag til datoer for
fagligt seminar med
Københavns
Professionshøjskole i
december/januar

Alle

8. januar 13-16 eller 28. januar 13-16.

4. Emner til kommende
bestyrelsesmøder

Alle

5. M
 ødeplan:
- Vi skal have fastlagt
en mødeplan frem til
næste
generalforsamling i
2020

Alle

6. E
 ventuelt

Datoer for de næste planlagte møder
er:
28/8
18/9
23/10
20/11

Vi vil gerne have noget mere aktivitet
på vores fb-side. Karina skriver til
Torben, at hun gerne vil være
administrator, så han skal gøre hende
til administrator, så det bliver
nemmere for bestyrelsen af tilgå, og vi
på den måde får mere aktivitet på
siden.
Torben har fået sit honorar (2000 kr)
for administration af hjemmesiden.

Mubeen sender inspirationshæfter fra
Hillerød i pdf til bestyrelsen og
Torben, så det kan komme på
hjemmesiden.

