
Referat af bestyrelsesmøde i ”Kvinder danner netværk” d. 10. oktober 2018 

Referent: Anja 

Deltagere: 

Ingelise, Kirsten, Sacdiyo, Ghada, Lamia, Soz, Kobra, Mette, Anja 

Afbud: 

 

Ikke mødt op/ikke meldt afbud: 

Golaley (er muligvis udenlands og har derfor ikke modtaget besked om mødet) 

 

1. Dagsorden er godkendt med følgende tilføjelse: referat fra sidste gang skal godkendes og ”evt.” på 
som punkt.  

2. Referat fra Generalforsamling gennemgås og følgende rettelser noteres: 

Under punkt 3:  ”til særlige arrangementer” blev tilføjet 

Under punkt 3: ”kage” er slettet og ”the” er tilføjet. 

Under punkt: ”Valg til bestyrelsen samt suppleanter”. Anja informerer at hun har kontaktet Parwin 
men ikke har fået et svar fra hende omkring hvorvidt hun ønsker at være suppleant.  

3. Bestyrelsen konstituerer sig gennem valg til de forskellige poster. Valget faldt på: 
Formand: Inge Lise Jensen 
Næstformand: Sacdiyo Ahmed 
Sekretær: Soz Sultan 
Kasserer: Ghada Mansour 
Menige medlemmer: Kirsten Bech Thorsen, Lamia Ibrahim Ali og Golaley 
 
Der blev besluttet hvem der går på valg til næste generalforsamling – og der blev forklaret hvorfor 
det er vigtigt at der er nogen der går på valg: 
Soz, Lamia og Kirsten meldte sig 
 

4. Hvad skal man lave i en bestyrelse? 
Der blev snakket om hvilke opgaver bestyrelsen varetager og hvordan bestyrelsens rolle er i forhold 
til arbejdsgruppen der er nedsat.  
Bestyrelsen skal sørge for at værdierne i foreningen overholde samt have styr på hvem der er 
medlemmer. Bestyrelsen står for at lave medlemskort og søger fonde. Økonomien er også et 
ansvarsområde for bestyrelsen.  
Arbejdsgruppen består af Kirsten, Kobra,Sacdiyo, Ingelise, Ghada, Mette og Zeinab. De skal stå for 
at planlægge og afholde kvindeaften. Der kan godt være flere kvinder tilknyttet arbejdsgruppen. 
Arbejdsgruppen kan af bestyrelsen få af vide hvilken økonomisk ramme de har at arbejde indenfor 
men derudover skal arbejdsgruppen ikke referere til bestyrelsen, så længe de gældende vedtægter 
for foreningen overholdes.  



Der blev desuden talt om hvordan man skal reklamere for Kvinder danner netværk. Dette gøres i 
første omgang via facebook. Kirsten vil arbejde lidt videre i at finde en god model for dette. 
Arbejdsgruppen har allerede en lukket gruppe og denne ønskes holdt lukket – kvinder danner 
netværk skal så have deres egen side hvorpå man kan reklamere. Trivselshuset kan så dele opslag 
fra Kvinder danner netværk. 
 
 

5. Tegne foreningen: 
Inge Lise står for at tegne foreningen. 

 

6. Næste møde aftales til d. 31. oktober kl. 17:45. Helhedsplanen sponserer aftensmad. Det aftales 
desuden at Anja fortsat deltager til møderne som sparringspartner og supervisor. 

  

7. Evt.  
 
Kvindearbejdsgruppen skal huske at give besked til Ivan om hvad der sker til kvindeaften. Der er 
deadline d. 1. november.  
 
Til næste møde skal medlemskort drøftes.  
 
Tavshedspligt – vigtigt at alle forstår at der er tavshedspligt omkring de ting der drøftes på mødet.  
 
Ønske til indkøb: Lamineringsmaskine + lamineringslommer + farvet papir til at lave medlemskort 
ud af. Anja undersøger hvad det kan koste og tænker helhedsplanen kan købe denne ind. 
Foreningen skal forvente at skulle betale lidt for lommerne.  
 
Forslag:  
Man kunne holde en speciel fest for medlemmer i foreningen. Denne kunne afholdes i Kultur og 
frivillighuset. God ide hvis foreningen søger hjælp i Kultur og Frivillighuset omkring tvivlsspørgsmål 
eller hjælp til at søge fonde ol.  
 
 

 

 


