Referat Fællesforeningen Inuits Generalforsamling den 19. marts 2022

DELTAGERE

Forening

Repræsentant

Peqatigiiffik Upernavimmiut
Kilitaq Skive
Ikerasak Aalborg
Ujaloq Svendborg
Ikinngutigiit Aalborg
Neriuut Randers
Aqisseq Lolland-Falster
Agpa Horsens
Aningaaq Århus
ULO Sønderborg
Paannaat Aalborg
Kajak Aarhus
Arsarnerit Aalborg

Kaati Jacobsen
Sofie Nielsen
Steffine Heinrich
Ellen Dahl Lennert
Jennifer A Winther
Martine Ramsøe
Bitha Metelmann
Knud-Erik Andersen
Rona Storch Nielsen
Susanne Nissen
Jørgen Jeremiassen
Maren Jeremiassen
Sofie Kristiansen

Observatør (ikke stemmeberettiget)
Hans Peter Lange
Silas Mogensen
Inge-Lise Dahl

Ulrik Hillgaard
Hanne Heilmann
Sofie Henriksen
Oline
Agapeta Poulsen, Juusi Petersen

Ikke stemmeberettigede deltagere:
Tænketank
Ulla Nielsen, Beathe Lynge Olsen & Revisor Kirsten Pedersen
Bestyrelsen

Camilla Siezing, Tabithe Kristensen, Ida Børding, Johnhard Telling, Knud-Erik
Andersen (er stemmeberettiget, da han også er repræsentant for Agpa
Horsens), Naja Andersen

Dirigent

Irla Lemvig

Referenter

Bibi Mikaelsen og Kirsten Pedersen (er også noteret på som revisor)

Medlemsansøger

Ullorissat Aalborg: Vittus Pivat

Fraværende medlemmer
Vejlemi Erinaq
Umiaq Odense
Nasigfik Esbjerg

(De har meldt fra)
(De har meldt fra)
(De har meldt fra da foreningen er sat i bero)

Ad 1
1:
1a:
1a:
1b:

Dirigent: Irla Lemvig
Referent Grønlandsk: Bibi Mikaelsen
Referent Dansk: Kirsten Pedersen
Stemmetæller: Susanne Nissen, Bitha Methelman

Ad 2 Godkendelse af dagsorden: OK, i forhold til vedtægterne

Ad 3 Bestyrelsens årsberetning ved formanden
Formanden byder velkommen, takker for at der er 13 foreninger ud af 16, som er fremmødt og de
sidste 3 foreninger har meldt afbud. Pga. corona er der desværre igen i år begrænsning på
deltagelse af observatører med 1 pr. forening.
Der er en ny forening Ullorissat, Aalborg.
Fra sidste generalforsamling i oktober 2021, har bestyrelsen haft travlt med at arrangerer
julehilsen, som desværre måtte aflyses pga. stigende corona smittetal.
Bestyrelsen har holdt en del møder den første tid, for at sætte sig ind i arbejdet, for at se hvilke
indsatser der er vigtige at få i igangsat.
Det er planlagt at få struktureret et arkiv-system, mere brug af hjemme- og facebooksiden for at
fortælle at vi er her endnu.
Selvstyret har valgt at alle ansøgere skal tilgodeses, og derfor er Fællesforeningen Inuits tilskud
meget begrænset.
Formanden har været på besøg hos flere foreninger og Grønlandske Huse, og det er planen at
formanden fortsætter sin tur rundt til foreninger for at lærer dem at kende.
I år 2022, er der planlagt Tusa den 30. april, tænketank udvalget holder Familiedag den 21. maj og
det forventes at Julehilsen bliver den 3. december.
Formanden takker bestyrelsen for åben konstruktiv dialog og godt samarbejde, gode snakke også
om svære emner.
Kommentar: Gode visioner og tanker for fremtiden.
Den skriftlige beretning vil komme med dette referat.
Ad 4 – Kassereren fremlægger revideret årsregnskab for 2021
Kommentarer: Der skal ikke fremsendes foreløbigt regnskab ud. Til spørgsmål om underskrevet
regnskab svares der, at det underskrevne regnskab ligger ved bestyrelsen, og at det muligvis vil
være den fremadrettede procedurer for at undgå misbrug af underskrifter.
Evt. en fodnote om beløb til ”Tænketank”, om overførsel af saldo fra tidligere år.
Regnskab godkendt med 11 for og 2 imod.
Ad 5 – Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen forslag om uændret kontingent på kr. 600,- bliver enstemmigt godkendt.
Ad 6 – Budgetforslag til godkendelse
Enstemmigt godkendt.

Ad 7 – Behandling af indkomne forslag
1a. Forslag til nye vedtægter
Forslag til vedtægtsændringer er fremsendt og gennemgås fra en ende af:
§1, stk. 1 OK
§1, stk. 2: Fællesforeningen Inuit er en upolitisk …..
§1, stk. 3: Linie 5 ”-at repræsenterer vore medlemsforeninger”
§2, Hjemsted: ”Fællesforeningen har adresse hos…”
§3, stk.1 OK
§3, stk.2 OK
§3, stk.3 OK
§3, stk.4 OK
§3, stk.5 OK
§4, stk.1 OK
§4, stk.2 linje 2”..medlemsforeningernes ene repræsentant,…”
§4, stk.3 pkt. 8/2:
Bestyrelsen består af 5
2 suppleanter
§5, ”Ekstraordinær generalforsamling skal ske, når flertallet af…”
§6, stk.1 OK
§6, stk.2 OK
§6, stk.3 OK
§6, stk.4: Afstemning slette eller forblive: 6 for forblive, 3 for slette, 4 stemmer ikke.
§6, stk.5 slettes
§6, stk.6 OK
§6, stk. 7 tilføjelse Bestyrelsen kan nedsætte udvalgsgrupper.
§7, stk.1 OK
§7, stk.2 OK
§7, stk.3 OK
§7, stk.4 OK
§8, OK
§9, stk.1 OK
§9, stk.2 linje 2 og 4 tilføje et a og b
§9, stk.3 OK
§9, stk.4 OK
§10, stk.1 OK
§10, stk.2 OK
§11, OK
§12, stk.1 OK
§12, stk.2 OK
§13, ”Vedtægter findes på dansk og grønlandsk. Ved tvivlsspørgsmål vil den danske version være
gældende”.
§14 udgår, da §4, stk.3 er vedtaget.
Nye vedtægter renskrives og tilsendes foreningerne og vil være gældende fra 2023.
Ad 8 – Valg af hovedbestyrelse:
Kasserer:

Johnhard Telling, 8 stemmer
Juusi Petersen, 5 stemmer

Bestyrelsen:
Ida Børding, 10 stemmer – for 2 år
Sofie Hendriksen, 7 stemmer – for 2 år
Silas Mogensen, 6 stemmer – for 1 år
Jennifer Vinther, 5 stemmer – 1. suppleant
Sofie Kristiansen, 4 stemmer – 2. suppleant
Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Valg:
Ulrik Hillgaard
Kirsten Pedersen
Suppleant Juusi Petersen
Ad 9 – Eventuelt
Brev fra Kilitaq, Skive blev læst op: Diskussion om Tusa regler, mobning af deltagere efter
arrangement. Bestyrelsen tager mobningen alvorligt og vil undersøge dette.
FORSLAG til ændringer SKAL sendes til bestyrelsen, så det kan komme på dagsordenen.
I forhold til evt. fremtidig Kulturdag – forslag om muligt samarbejde med Aasiveeraq, som også er
et tilbagevendende kulturarrangement i Midtjylland.
Info om Tænketanks arbejde med Familiedag – forslag at man evt. kan fordele opgaver så alle
foreninger kan pålægges opgaver til arrangementet, som hviler på få skuldre.

____________________
Dirigent Irla Lemvig

__
___________
Referent Kirsten Pedersen

