
              Referat af 

 Bestyrelsesmøde fredag d.1.3. 2019 nr.4 

 

Til stede ved mødet: 

Lamia, Sacdiyo, Anja, Ingelise, Kobra, Golaley, Kirsten og Ghada 

Afbud fra: Mette og Soz 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyre (Anja) 

2. Valg af referent (Kobra) 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt af alle og mængde af 
information fra møde 3 er tilfredsstillende. Referat og dagsorden læses af 
alle før hvert bestyrelsesmøde. Begge dele sendes ud pr mail og i face 
book gruppen: Bestyrelsen-Kvinder Danner Netværk. 

4. Valg af sekretær: Kobra (første suppleant) overtager bestyrelsesplads 
efter Soz, der ønsker at træde ud.  

5. Inge Lise ønsker at fratræde bestyrelsen, og dermed også formands 
posten. Sacdiyo overtager posten som formand indtil General forsamling 
13/3/2019 og Mette (2. suppleant) indtræder dermed som menig 
medlem af bestyresen. 

Ansvar fordeling: Anja tager ansvar for fordeling.  

Kasseren: Anja tager ansvaret som kassen. 

Økonomi: Som Anja har sagt lige nu, helhedsplanens økonomi er til at 
man hjælper os og lige nu, så kan vi slap af.  



Ansøgning om § 18 som sagt at Anja og Kobra skal søge fonde og vi skal 
finde ud hvad der passer til os  

Vi fik en længere snak om hvordan man skal organisere sig. Bestyrelsen 
har løftet rigtig mange opgaver og det er på tide at dele noget ud til de 
menige medlemmer.  

Vi kom frem til følgende forslag:  

Bestyrelsens opgaver: 

Økonomi og ansøgninger til fonde 

§ 18- midler (Anja-Kobra søger ) 

2 møder om året 

Menige medlemmer: 

Kaffe-vagt 

Det er aftalt at Golaley - Sacdiyo kommer inden kl:18 og laver 
kaffe til kvinde aften.  

Kager: 

Zahra-Lamia som aftalt at bage kage til kvinde aften. 

Arbejdsgruppe: 

Zeinab-Mette vil gerne sidde i denne 

Planlægger aktiviteter 

Forslag: arbejdsgruppen udarbejder en Årskalender så vi ikke skal 
finde på nye ting hele tiden.  



Wellness: 

Zoneterapi, Zumba ,Fodbad osv., Fællesspisning, Kreative: male- spil 

Personlig udvikling 

Hypnose-grineaften-healing- meditation-sundekager-socialkontrol 

 

Medlemskort: 

Forny dem 

Nye medlemmer 

 

Gæster 

Vi skal snakke om til næste General forsamling 

Ændring af gæste betaling  

Forslag at vi vise medlemskortnår der hentes en kop kaffe i kiosk 

 

Dagsorden til generalforsamlingen:  

Kvinder Danner Netværk: 

1. Valg af dirigent(ordstyrer) 

2. Valg af referent 

3.  Valg af stemme tællere  

4 .Årsberetning (Anja-Sacdiyo) 



5. Organisationsændring 

6. Indkomne forslag til ændring af vedtægter -gæste betaling 
ændres(hvad der- hvad vil vi have) 

7. Valg  

Kirsten (modtager ikke genvalg) 

Mette(modtager ikke genvalg) 

Lamia (genopstiller) 


