Foreningen: ”Tosprogede børn og unges vilkår”

Referat af generalforsamling den 23. maj 2016 kl. 17.15-18.30
I Bygningen, Ved anlægget 14B, 7100 Vejle
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
Godkendelse af det reviderede regnskab
indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag
Fastlæggelse af kontingent
Valg af formand: Vinie Hansen er på valg og genopstiller
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 Noomi Mortensen er på valg og genopstiller
 Anette Riinbæk er på valg og genopstiller
 Mona Engelbrecht er på valg og genopstiller
 Faten El-Ibari er ikke på valg men ønsker at træde ud af bestyrelsen
9. Valg af suppleanter:
 Sanne Aaskov er på valg og genopstiller
 Sanja Grcic er på valg og genopstiller ikke
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 Mustafa Göl er på valg som revisor og genopstiller
 Lone Eskholm er på valg som revisorsuppleant og genopstiller ikke
11. Eventuelt

Antal deltagere i generalforsamlingen: 22
Ad 1.

Noomi Mortensen blev valgt til dirigent

Mona Engelbrecht blev valgt til referent
Ad. 2.

Dirigenten, Noomi konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Dagsorden blev godkendt

Ad. 3.

Formanden, Vinie Hansen fremlagde den mundtlige beretning.

Formanden præsenterede den siddende bestyrelse og suppleanter.

Nedenstående spørgsmål og kommentarer fremkom under debat af formandens beretning.
Kommentarer/spørgsmål:

I forbindelse med foreningens afgivne høringssvar vedrørende regeringens forslag om ændring af
tilbuddene til tosprogede børn i dagtilbud og skole, stillede en deltager følgende spørgsmål: Hvor
er fagforeningerne henne i dette?

Formanden gjorde rede for samarbejdet med DLF og Noomi kunne fortælle, at der er blevet
indføjet en såkaldt solnedgangsklausul, som betyder at forslaget automatisk ophæves den 31. juli
2021.

31 kommuner har indgået samarbejdsaftale med KL om udveksling af erfaringer om konsekvenser
af ændringen af loven på 4 på hinanden følgende møder frem til december.
Formanden gjorde opmærksom på, at det er muligt at deltage i underskriftindsamling mod dette
lovforslag bl.a. via facebook – Alle børn har ret til undervisning
Beretningen blev vedtaget enstemmigt.
Ad 4.

Kasserer Irene Berri fremlagde regnskabet.

Følgende spørgsmål blev stillet under punktet:

Får foreningen nogen støtte? Irene svarede, at det gør foreningen ikke.

En deltager gjorde opmærksom på muligheden for at få støtte fra A.P. Møller Fonden. Næste
ansøgningsrunde er efterår 2016.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 5.

Der er ikke indkommet forslag. Dog har bestyrelsen besluttet, at lade forsøget med tilskud til
lokale arrangementer forsætte.
En deltager efterlyste under punktet Nyhedsbrev fra foreningen.

Ad. 6.

Kontingent: Bestyrelsen har foreslået, at kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. for medlemmer
i arbejde og 100 kr. for pensionister og studerende.
Dette blev vedtaget
Ad. 7.

Valg af formand: Vinie Hansen genopstillede
Vinie blev valgt
Ad. 8.

Valg til bestyrelsen:

Noomi Mortensen genopstillede, Noomi blev valgt
Anette Riinbæk genopstillede, Anette blev valgt

Mona Engelbrecht genopstillede, Mona blev valgt

Faten El-Iberi har trukket sig, og der skal derfor vælges en anden for en periode af 1 år. Sanne
Aaskov tidligere suppleant stillede op og blev valgt.
Ad. 9.

Valg af suppleanter:

Hashemyeh Sagharichi blev valgt
Sanaa El Ali blev valgt
Ad. 10.

Valg af revisor

Mustafa Göl genopstillede og blev valgt.

Valg af revisorsuppleant: Lone Eskholm ønsker ikke genvalg.
Ayse Kaya blev valgt

Ad. 11

En deltager spurgte: Kan vi finde et andet sted til konferencen, som ligger mere centralt for alle?
Bestyrelsen vil gerne høre hvad der er generalforsamlingens holdning til sted og overnatning.

En deltager foreslog at Foreningen udnytter kommunernes ordning med bestemte hotelkæder.
Maren Andersen og Anne Charlotte Petersen (VIFIN Vejle) kan måske bidrage til med tilbud om
billige ordninger.

Bestyrelsen vil tage de fremførte synspunkter med til overvejelse i forhold til næste års konference
Faten sagde under punktet tak for samarbejdet med bestyrelsen, hun gav udtryk for at arbejdet
havde været spændende. Vinie takkede Faten for indsatsen.

