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REFERAT 
02. marts 2019 

 
 

02. marts 2019, Vanløse 
Til stede: 
Bestyrelsesmedlemmer: Johanna Vigholt, Gabriela Paulsen, Tea Dayanita, Louis Kristensen, Kasper 
Hjorth (via Skype) 
Medlemmer: Vasilica Sørensen + Maria Mølholm 
 
1) Valg af dirigent 
Gabi vælges som dirigent 
 
2) Valg af referent 
Johanna vælges som referent 
 
3) Nyt fra formanden + ny suppleant til bestyrelsen (J) 
- Johanna fortæller om mødet med DIA og hvor glade og stolte vi er over at få etableret et møde 
med dem d. 6. marts 2019 
- Marianne Østergaard fra AS har kontaktet os omkring ny bog om racisme. ASU er glade for at 
blive overvejet, men vi har besluttet, at ASU fortsat ikke lægger navn til, medmindre det er en interesse 
for ASU. 
- Der blev desuden etableret møde med kontaktpersonen Cecilie fra KoreaKlubben, og hun virkede 
ret interesserede i vores organisatoriske konstellation. De har dog først møde d. 5. maj og Cecilie 
vil videregive vores samarbejdsaftale til dem.  
- Næstformanden i AS har kontaktet Johanna omkring Adoptiondialogens Dag igen slut maj. Er 
ASU interesserede i at være medarrangører igen? Adoptiondialogens Dag er d. 23. maj i Aarhus 
på Scandic Hotel.  
- Johanna har været i korrespondance med NAC omkring medlemskab. Se mere i punkt 6. 
 
 
 
4) Opsummering af tidligere arbejdsopgaver (J,K,T,L,G) 
Stort set alle arbejdsopgaver er nået. Louis fortæller dog, at han har prøvet at kontakte Gabriel fra den 
svenske adoptionsgruppe for colombianere og har fået en information på Ellinor Kiby, som er formand i 
Adoptioncentrum.se. Gabi foreslår, at hun kan lægge hus til et møde med Adoptionscentum. Louis vil 
tage kontakt til Ellinor og prøve at etablere et reelt møde med formandskabet. Kasper supplerer og 
spørger ind til medlemskab. Adoptionscentrum har omkring 4.000 medlemmer fordelt på 600 
familiemedlemmer og har 22 lokalaftaler rundt om i Sverige 
 
5) Kommende arbejdsopgaver (J,K,T,L,G) 
Kun til intern brug 
 
6) NAC (J, K) 
Kun til intern brug 
 
7) FORÅRSARRANGEMENT (L) 
Det er bestemt, at det ligger d. 18. maj 12-17. Det er gratis for alle medlemmer at deltage, og de får 
desuden frokost med. Louis har fået etableret både foredrag om krybdyr samt fået etableret mødelokale 
til os. Bestyrelsen mødes kl. 11 og gør klar. 
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8) Teambuilding (J,T) 
Tea fortæller at vi er nødt til at lære hinanden at kende noget bedre, da man ikke får indsigt i personlige 
interesse, når vi mødes til bestyrelsesmøder. Johanna forklarer, at det vigtigt at man møder hinanden 
kropsligt og ikke kun organisatorisk. Det er så vigtigt, fordi man måske lærer at samarbejde på flere 
måder.  
 
9) Hvem skal være vært til cafémøderne? (J,T) 
Kun til intern brug 
 
10) Caféevent-navne (T) 
Tea vil gerne have fuld råderet over events og vil gerne fjerne pop-up-events. 
Bestyrelsen er enige om, at det er op til næstformanden at vurdere, hvad  eventsene bliver kaldt. Men 
det er et krav, at alle events slutter med Adoption & Samfund Ungdom 
 
11) Hvordan fungerer deadlines? (J) 
Det er vigtigt at folk overholder deadlines. 
 
12) Støttemedlemskab (J) 
Kun til intern brug 
 
13) kommunikere sammen om planlægning / aftaler (T) 
Formanden kan have en tendens til at lave aftaler på vegne af bestyrelse, Tea vil gerne have, at alle 
datoer bliver aftalt på forhånd, og det skal formanden blive bedre til. 
 
14) Vedtægtsændring §6 
Joey påpeger, at vi går imod vores egne vedtægter, fordi vi gerne vil vokse skandinavisk. Derfor skal 
vedtægten hedde, at man kan være medlem, hvis man 1) er adopteret og bosat i Danmark 2) er 
adopteret og bosat i et skandinavisk land 
 
15) Evt.? 
Kun til intern brug  


