
Referat fra 5. bestyrelsesmøde den 29. april 2016. 

 

Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Anette Riinbæk, Noomi Mortensen, Mona 

Engelbrecht, Faten El-Ibari, Sanne Aaskov. 

Afbud: Faten El-Ibari, Sanne Aaskov, Mona Engelbrecht 

Fraværende uden afbud: Sanja: 

 

Sted: Greve Rådhus, Rådhusholmen 10, mødelokale 3, kl. 12.30-16.30.  

Forplejning: Vi starter med at spise frokost fra rådhusets kantine. 

 

Mødeleder: Vinie 

Referent: Ketty. 

 

Dagsorden:                                                   Ansvarlig:           Referat: 

1. Konferencen den 23.-24. maj 

- Opfølgning på tilmeldinger 

til konferencen og 

tilmelding til grupper 

- Gennemgang af 

programmet og fordeling 

af opgaver 

- Praktiske opgaver, 

indtjekning, navneskilte, 

konferencemappe mm. 

- Materialer fra Dafolo og 

Specialpædagogisk forlag 

- Booking af 

togbilletter/fælles kørsel, 

hotel og bord til middag 

søndag aften 

- Andet 

 

Alle 

Irene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er tilmeldt 185. Irene har dags dato sendt 

100 regninger ud og mange har allerede betalt. 

Til gruppeoplæggene er der tilmeldt følgende 

antal: gr. 1= 57, gr. 2= 108, gr. 3 = 46 og gr. 4 = 

115. 

Der er enkelte konferencedeltagere, der ikke 

har skrevet sig på til gruppeoplæg. 

Konferencestedet oplyses om deltagerantal i de 

enkelte gruppeoplæg a.h.t. lokaler. 

Der har været forespørgsel om deltagelse og 

betaling for en enkelt dag på konferencen. 

Dette er afslået. 

Programmet: 

Vinie byder velkommen og præsenterer bl.a. 

forening og bestyrelse. Vi starter med en 

morgensang, som Vinie vælger. Den sættes på 

en overhead.  

Jesper Berthelsen: Ketty byder velkommen. 

Bestyrelsen har besluttet efterfølgende at 

donere et beløb til Dansk Røde Kors på 10.000 

kr. da Jesper ikke skal have honorar for sit 

oplæg. Jf.også forrige referat.  

Ketty får oplyst et kontonummer, som pengene 

kan indsættes på. 

Knud Hellborn. Noomi byder velkommen. 

Mubeen Hussein: (gruppeoplæg 1) Noomi 

byder velkommen. 

Gurli Joensen, Marianne Kirkegaard og 

dagtilbudsleder Anne Mette Barrit: 

(gruppeoplæg 2) Ketty byder velkommen. 

Walk and talk. Vinie laver nogle forslag/udsagn 

til samtaleemne, som lægges i 



konferencemappen.  Bestyrelsen må gerne 

sende forslag til Vinie. Vinie introducerer ideen 

inden frokost.  

Ahmad Mahmoud: Vinie byder velkommen. 

Helene Türkmen: Ketty byder velkommen. 

Lone Wulff: Vinie byder velkommen.  

Birgitte Bækgaard: (gruppeoplæg 3). Vinie 

byder velkommen. 

Inge Schoug Larsen: (gruppeoplæg 4) Ketty 

byder velkommen. 

Contact (teatergruppe): Faten byder 

velkommen. 

Evaluering: 

Efter konferencen sendes et elektronisk 

evalueringsskema til de enkelte 

konferencedeltagere/evt. papirudgave, som 

lægges i konferencemappen. Vinie laver et 

udkast til evalueringsskema som rundsendes til 

bestyrelsen. 

Praktiske opgaver: 

Irene køber konferencemapper og labels til 

navneskilte. 

Mappen skal indeholde: Deltagerliste, 

konferenceprogram, foreningens folder og walk 

and talk udsagn. 

Vinie trykker program og deltagerliste. Noomi 

trykker foreningens folder. 

Der lægges papir frem, som man kan tage, hvis 

man mangler til notater. 

Udlodning af materialer: 

Anette og Ketty står for udlodning af materialer 

fra Dafolo samt Specialpædagogisk Forlag og 

Sproghandleren. Irene har fået en henvendelse 

fra Sproghandleren, der gerne vil sponsorere 

nogle børnebøger til udlodning samt lægge 

nogle flyers. Irene takker ja.  

Se: www.sproghandleren.dk 

Ketty står for at aftale det praktiske med de to 

først nævnte forlag. Sophie Ellgaard fra Dafolo 

er til stede den første dag. Det har hun også 

været de andre år. Begge forlag sender 

materialerne til Bygningen. 

Overnatning: 

Irene har bestilt hotelværelser på Comwell 

(som sidste år) til bestyrelsen. 

Vi mødes søndag og holder møde kl. 18, hvor vi 

bl. a. laver konferencemapper. 

Der er bestilt mødelokale. 

Herefter spisning. Irene bestiller bord til 6. 



Faten kommer først mandag morgen. 

 

2. Planlægning af 

generalforsamling 

- Varsling er udsendt  

- Frist for indkomne forslag 

er den 8. maj 

- Endelig dagsorden senest 

1 uge før, den 13. maj pga. 

pinsen 

- Mundtlig beretning 

- Godkendelse af revideret 

regnskab 

- Fastlæggelse af kontingent 

 

 

- Valg af formand, Vinie er 

på valg 

- Valg af 3 medlemmer, 

Noomi, Mona, Anette er 

på valg 

- Valg af 2 suppleanter, 

Sanne og Sanja er på valg  

- Valg af revisor og 

revisorsuppleant,  

Mustafa og Lone er på 

valg 

- Det praktiske med 

indtjekning, lokale, 

forplejning m.m. 

Alle 

 

Irene 

 

Vinie 

 

 

Vinie 

 

Vinie 

Generalforsamling. 

Generalforsamlingen er varslet tidsmæssigt. 

Irene udsender endelig dagsorden med evt. 

indkomne forslag samt regnskab til 

medlemmerne inden pinse. Regnskabet er 

revideret og godkendt af Mustafa. Vinie sender 

den mundtlige beretning til os, så vi har den 

inden mødet søndag den 22. 

Forslag vedtaget på sidste generalforsamling 

om tilskud til lokale arrangementer forlænges 

et år, hvorefter ordningen evalueres. Der har 

ikke været nogen ansøgninger i år. 

Kontingentet på 200/100 kr er uændret næste 

år. Der er 16 der har betalt direkte kontingent i 

år og 68 via konferencebetalingen. 

Valg af formand: 

Vinie er villig til genvalg. 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Noomi er villig til genvalg, hvis det kan forenes 

med nye arbejdsopgaver. 

Anette er villig til genvalg. 

Mona er villig til genvalg evt. som suppleant. 

Faten ønsker at trække sig som 

bestyrelsesmedlem på grund at et stort 

arbejdspres. 

Irene og Ketty koordinerer kontakt til ”nogle” 

medlemmer, der har vist stor interesse for 

foreningen, med henblik på, om de kunne 

tænke sig at stille op. 

Suppleanter: 

Sanne er villig til genvalg. 

Sanja er villig til genvalg. 

Revisor: 

Mustafa er villig til genvalg. 

Revisorsuppleant. Lone ønsker ikke genvalg. 

Vinie annoncerer generalforsamlingen og 

fortæller, at man kan melde sig ind i foreningen 

på konferencen og deltage i 

generalforsamlingen. 

Noomi medbringer foreningens vedtægter til 

generalforsamlingen. 



Vi skal huske at skrive i referatet, hvor mange 

der deltager i generalforsamlingen. 

Indtjekning. 

Irene og Noomi står for indtjekning af 

konferencedeltagerne og uddeling af 

konferencemapper. Irene laver en deltagerliste 

i alfabetisk rækkefølge, hvilket gør det 

nemmere at overskue de mange navne. 

Forplejning: 

Annette har fået tilsendt et udkast til menu for 

begge dage. Det ser rigtig godt ud og 

bestyrelsen har godkendt menuen. Annette 

beder om, at der sættes en navneseddel på de 

enkelte retter. Pris er 925 kr. pr. deltager incl. 

to glas vin til aftensmaden mandag. 

Lokaler.  

Annette laver diverse aftaler med Bygningen 

vedrørende lokaler. 

3. Andet: 

- Validering af vores 

domænenavn 

- Høringssvar til DLF og 

ministeriet 

- Samarbejdsaftale med DLF 

- Arbejder vi med hele 

forenings formål? 

 Validering af domænenavn. 

Irene og Vinie arbejder videre med at finde ud 

af, hvordan foreningens navn valideres. Der 

skal være overensstemmelse mellem 

oplysningerne i cvr-registeret og vores 

oplysninger i Hostmaster.  

Høringssvar vedrørende særlige tilbud om 

grundskoleundervisning til udenlandske 

børn og unge. 

Det udarbejdede høringssvar blev sendt til DLF 

og ministeriet. 

Der deltog 75 i høringen, - nogle blev afvist.  

Vinie og Noomi deltog på vegne af foreningen. 

DLF var overrasket over den store tilslutning. 

bl.a. fra politiske ordførere. 

Undervisningsministeren kom og var med de 

sidste 5-10 min. Forslaget forventes vedtaget 

således, at det træder i kraft til august. 

Line Barfoed fremhævede, at hvis forslaget 

vedtages, strider det imod Grundloven. 

Hvis det vedtages, vil vi drøfte i foreningen, 

hvordan vi skal reagere på det.  

Ketty sender foreningens høringssvar til Per 

Clausen byrådsmedlem i Aalborg til orientering. 

Samarbejdsaftale med DLF. 

Noomi har snakket med DLF. Vi gennemgik 



samarbejdsaftalen igen og rettede den til ud fra 

knaster, som DLF fandt problematiske. Noomi 

præsenterer de ændrede forslag for DLF. 

Irene har haft kontakt med BUPL. Her er der 

ikke samme interesse for en lignende 

samarbejdsaftale. 

Samarbejdsaftalen sendes til BUPL og 

Modersmålslærerforeningen til orientering, når 

den er endelig vedtaget. 

Arbejder vi med hele foreningens mål.  

Vi gennemgik foreningens mål og konkluderede 

at vi i det store hele opfylder målene, bl.a. ved 

afholdelse af den årlige konference, 

hjemmesiden og det udarbejdede høringssvar. 

Der er også større aktivitet på Face Book end 

tidligere. Vinie vil gennemgå målene på 

generalforsamlingen i den mundtlige beretning. 

 

 

4. Mødeplan:  

- Næste møde den 22. maj 

kl. 18.00 i Vejle 

- Første møde efter 

generalforsamlingen…. 

 

Alle Foreløbig mødedato efter konference og 

generalforsamling er mandag den 29. august. 

 

 

 

 

 

 


