Referat:
Bestyrelsesmøde nr. 5 den 27. marts 2017
Deltagere: Vinie Hansen, Irene Berri, Anette Riinbæk, Noomi Mortensen, Mona Engelbrecht,
Sanne Aaskov
Afbud: Ketty Bruun, Annette Riinbæk
Sted: Greve Rådhus, Rådhusholmen 10, mødelokale 5, kl. 13.00-15.30.
Forplejning: Boller med ost og kaffe + noget sødt.
Mødeleder: Vinie
Referent: Mona
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Konferencen den 29.-30. maj
2017
Antallet af tilmeldte

Ansvarlig:

Referat:

Alle

Godkendt

Alle

Der er pt. tilmeldt 73 deltagere, 64 værelser
er foreløbig booket.
Bestyrelsen blev enige om at opretholde
reservering af alle værelser frem til 29. april
med en risiko ved 80 deltager på 15.787 kr.
Irene sender en reminder til medlemmer
sammen med det nye program. Vinie
sender det nye program med ny tekst for
Honar til Irene.

Irene

Ny oplægsholder isf. Sabah,

Mona

Bestyrelsen besluttede at hyre Honar til
oplæg på konferencen. Pris 3000 kr. +
transport. Mona sender beskrivelse til
programmet til Vinie og Irene.

Tilmeldte til de forskellige
grupper

Irene

Henrik Kokborg – 31 tilmeldte
Sabah – 24 tilmeldte
Mere end Abc – 40 tilmeldte
Morten Dürr – 14 tilmeldte
9 har endnu ikke tilmeldt sig gruppeoplæg

Morten Dûrr spørger, om vi vil
tilskrive deltagerne i hans
gruppe, om de er interesseret i
at købe hans bog til ”favoritpris”

Vinie

Foreningen kan ikke påtage sig det
administrative ved at sende spørgsmålet og
indhente svarene fra alle deltagerne.
Vinie sender svar til Morten.

Alle

Ingen mapper
Kontaktperson til oplægsholder
introducerer denne kort inden oplæggets

Honar Abdollahi

Har vi styr på det praktiske?

Alle
Hvornår skal vi mødes søndag?
Hvem kører med hvem?
Hvor skal vi spise middag

start.
Bestyrelsen mødes kl. 18.00 søndag på
Fåborg Fjord. Irene bestiller mødelokale.
Vi spiser kl. 20.00. Irene undersøger om det
kan blive på Fåborg Fjord.
Sanne, Vinie og Mona kører med Noomi
Annette kører med Irene.
Irene spørger Ketty, hvordan hun kommer
til hotellet, og hvor hun evt. skal samles op.

Andet?

Oplægsholdere sørger selv for transport til
og fra Fåborg Fjord. Taxa fra Fåborg station
til hotellet vil bestyrelsen acceptere.
Aziz har ingen bøger til udlodning
Evaluering af konferencen. Mona
udarbejder lige som sidst et spørgeskema.
Mona tilbød at opgøre spørgeskemaet efter
konferencen, selv om hun ikke længere er
med i bestyrelsen.
Spørgeskemaet sendes til print til Vinie i
slutningen af april.

3. Generalforsamling 2017
Dagsordenen er udsendt

Vinie

Valgene?

Ketty og Irene genopstiller
Mona trækker sig
Irene sender forespørgsel til et par
medlemmer om evt. opstilling.

Beretning
Regnskab 2016

Vinie skriver beretning og fremlægger den
for bestyrelsen på mødet på Fåborg Fjord.
Irene

Skal vi have endnu et møde
eller klare resten på mail?
4. Hjemmesiden
Nedlæggelse af site creator?
Hvad gør vi?

Alle

Irene kontakter revisor for revision af
regnskab og for spørgsmål om genopstilling.
Bestyrelsen godkendte regnskabet.
Vi forsøger at klare resten inden
konferencen over mail.
Vinie har afsendt mail til Torben med
forespørgsel om han vil sørge for at
Surftown genopretter hjemmesiden og om
han kan overtales til at fortsætte frem til
sommerferien, så vi har tid til at finde en ny.

5. Mødeplan:
- Vi skal have fastlagt første
møde efter
generalforsamlingen
6. Eventuelt

Alle

Dette fastlægges efter generalforsamlingen

Noomi

Dlf ønsker foreningens sparring på svar til
Ministeriet i forhold til værktøjer til
visitering og afdækning af nytilkomne
tosprogede elever. Hertil svarer foreningen
at det vil den gerne.

