
Referat generalforsamlingen forår 2019 

 

Generalforsamling og årsmøde forår 2019 

Sofie fra Frederikssund – valgt til ordstyrer 

Kirsten fra Albertslund – valgt til at skrive referat. 

Punkterne herunder blev taget op på mødet. 

Dertil kommer formandens beretning, regnskab og budget.  

Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Pga. forskellige omstændigheder var ingen af de nuværende medlemmer på valg dette år.  

Alle er dog på valg i 2020.  

Bestyrelsen består derfor af:  

Anne Line Svelle, Nana Maria Lacor, Kristina Bendeke og Kirsten Schneider.  

Som ny suppleant blev Diana Gerlach valgt.   

____________________________________________________________________________________  

 

1. Dejlig at se så mange nye ansigter til mødet.  

Bestyrelsen er glad for de tilkendegivelser og opbakning vi modtog på mødet. 

Det er altid godt at få refleksioner, kommentarer og opfordringer fra medlemmer til foreningens arbejde.  

Vi vil gerne have mere af det – skriv endelig til os!  

2. Mors – Kulturmødet 

Anne-Marie Donslund har taget opgaven til sig, men hun har brug for flere samarbejdspartnere til en 

præsentation på det kommende møde i efteråret.  

HUSK at kontakte Anne-Marie inden 1. maj.  

3. Danmarkskortet  

Kirsten har modtaget en række kommuners besvarelser, men der er helt sikkert flere, der kan svare/fylde 

skemaet ud.  

Husk – vi gør dette for at lære om de forskellige modeller og løsninger vi bruger i kommunerne. Udfyld 

skemaet med det I kan. Vi kan bruge alle former for besvarelser til at tegne kortet.  

4. Møde i efteråret  

Der vil blive afholdt et bestyrelsesmøde i august. Datoen meldes ud i et af de kommende nyhedsbreve.  

 

Vi vil forsøge at lægge os op ad konferencen i Guldborgsund 12-13. september – omhandlende DANNELSE.  

Der er desuden en konference – BUM d. 1. oktober.  

I vil blive orienteret mere om dette i et kommende Nyhedsbrev.  

5. Efter valget – ny minister m.m. 

Vi ønsker at møde den nye minister med en beskrivelse af FABUK og også gerne et reelt møde med minister 

eller repræsentant for det administrative lag.  

Vi ønsker dette møde for næste folketingsår starter  - har I ideer til indhold, så send det gerne til 

bestyrelsen.  

 



6. Nyhedsbrev og hjemmeside 

Vi oplever, at der er tilfredshed med brevene og hjemmesiden.  

Ideer til Nyhedsbreve:  

Region Fyn 

Projekt i Odense 

Film på Fyn  

Elevbyråd Albertslund  

Kom endelig ind med ideer og materiale! ̈  

Evt. EU-projekter 

Vi drøftede processen og praktik i forhold til at deltage i et EU-projekt og tænker, at det kunne være et 

oplæg på kommende erfaringsudvekslingsmøde i efteråret. 

   

 

   

 


