Foreningen Tosprogede Børn og Unges vilkår
Mundtlig beretning til generalforsamlingen den 4. maj 2015
Det er første generalforsamling i den nydannede forening, efter vi slog de to
foreninger: Tosprogede børns vilkår og FOKUTO sammen på den ekstraordinære
generalforsamling den 20. marts 2014.
Derfor vil jeg gerne starte med lige at præsentere os i bestyrelsen, hvoraf nogle jo
også er nye:
Formand Vinie Hansen
Næstformand Ketty Bruun
Kasserer Irene Berri
Bestyrelsesmedlem Noomi Mortensen
Bestyrelsesmedlem Mona Engelbrecht
Bestyrelsesmedlem Kirsten Haslebo
Bestyrelsesmedlem Anette Riinbæk
Suppleant Anne Mayoh
Suppleant Sanja Grcic
Bestyrelsesmøder
Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder i perioden fra juni 2014 til marts 2015 af en
varighed på ca. 3 timer. Møderne er blevet holdt på Greve rådhus og har dermed
betydet en del rejseaktivitet for Ketty, der bor i Ålborg. Men da de fleste
bestyrelsesmedlemmer bor på Sjælland er det mest praktisk og også billigst.
Den 30. juni: Her konstituerede vi Ketty som næstformand og havde en drøftelse af,
hvordan vi bidrager bedst muligt til at opfylde foreningens formål og hvordan vi skal
organisere arbejdet i bestyrelsen. Her opstod bl.a. ideen om det forslag, som skal
behandles senere på dagsorden om at give støtte til lokale arrangementer.
Desuden drøftede vi, hvordan foreningen kan blive høringspartner i ministeriet.
Så evaluerede vi den sidste konference og fandt datoer for den konference og
generalforsamling, som vi afholder i disse dage.
Endelig fik vi en status på foreningens økonomi og besluttede at donere 10.000 kr.
til Dansk Flygtningehjælp, som ikke havde modtaget honorar for deres deltagelse i
konferencen.
Den 15. september: Her behandlede vi første udkast til forslaget om støtte til lokale
arrangementer.
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Desuden var punktet om at være høringspartner igen på dagsordenen. Ministerierne
henviste os til høringsportalen, og vi besluttede at have følge godt med her og i
deres nyhedsbreve. Vi havde også sendt mails til BUPL og DLF om at etablere et
samarbejde.
Vi gik også i gang med at finde et konferencested og endte altså med Bygningen som
vi er i i dag. Der var mange hensyn at tage. Først og fremmes pris og placering i
landet. Men også kvalitet og muligheder for overnatning.
Endelig besluttede vi at invitere Torben Nielsen med til næste møde for at høre om
han stadig vil stå for foreningens hjemmeside.
Den 20. oktober: Her refererede Noomi fra møde med DLF som gerne vil
samarbejde med os. Desuden diskuterede vi samarbejde med Foreningen for
modersmåls‐ og tosprogede lærere, som Mona kender til.
.
Torben Nielsen deltog i mødet og kom med mange konstruktive ideer til forbedring
af hjemmesiden, bl.a. så den nu også kan ses på I‐pad. Desuden kom Torben med et
forslag om, at bestyrelsen jævnligt udarbejder et nyhedsbrev ud fra en fast formular.
Det er vi ikke nået meget længere med, selv om vi principielt synes, det er en god
ide. Vi sluttede mødet af med at aftale, at Torben honoreres med 2000 kr. om året
for sit arbejde med hjemmesiden.
De næste fem møder har mest handlet om konferencen og generalforsamlingen:
Den 28. november: Handlede mest om at finde emner til konferencen og dernæst
orienterede Noomi og Irene fra møde med BUPL, som henviste os til KL og
seminarierne.
Den 12. og 23. januar og den 20. februar.: Blev holdt som temamøder om
konferencen, hvor de forskellige bestyrelsesmedlemmer havde fundet forskellige
emner og oplægsholdere frem som blev grundigt gennemgået.
Den 20. marts: Her faldt det endelige program for konferencen og
generalforsamlingen på plads.
Til sidst vil jeg gerne sige, at vi har haft et godt samarbejde i bestyrelsen. Det har
spændende at lære hinanden at kende. Og jeg må sige, jeg er imponeret over den
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viden og de store erfaringer, der er samlet i bestyrelsen. Det er en spændende flok
at være sammen med.

