Kalâtdlit Pek’atigîgfîsa Kátuvfiat  ”INUIT”  Fællesforeningen

REFERAT
Inuit´s ordinær generalforsamling
lørdag den 9. marts 2019
Foreningernes Hus Vejle, Vissingsgade 31, 7100 Vejle
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Stemmeberettigede deltagere:
Steffine Heinrich
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REVISOR/TÆNKETANK
Dorthe Johnsen
Knud-Erik Andersen
INUIT
Susanne Nissen
REVISOR SUPPL.
Emilia Rosbach
Ellen Dahl Lennert
Lena Ibsen
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INUIT
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TÆNKETANK
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Nye ansøgere:
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Tænketank:
Ulla Nielsen
Kirsten Pedersen

Ikerasak, Ålborg
Kilitaq, Skive
Neriuut, Randers
K´ajak´ Århus
Agpa, Horsens
Ulo, Sønderborg
Umiaq, Odense
Ujaloq, Svendborg
Aqisseq, Lolland-Falster
Upernavimmiut.dk
Vejle-mi Erinaq
Nasigfik, Esbjerg
Ikinngutigiit, Ålborg

Paannaat, Ålborg
Aningaaq, Århus

REPRÆSENTANT
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Nasigfik, Esbjerg
Neriuut, Randers

Ikke stemmeberettigede:
Hovedbestyrelse:
Formand:
Fungerende formand/næstformand:
Kasserer:
REPRÆSENTANT
Bestyrelsesmedlem:
REPRÆSENTANT
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
LOVLIG FRAVÆR
Bestyrelsesmedlem:
ULOVLIG FRAVÆR

Hun er trådt tilbage
Katrine Eriksen
Knud-Erik Andersen
Tabitha Kristensen
Ida Børding
Sofie Dalsgaard
Bitten Olsen-Shah

Observatører:
Johnhard Telling – Sofie Sørensen – Jensine Martinsen
Anna Lynge – Majbritt Didriksen Raal
Hans Peter Lange
Maren Jerimiassen
A.&E. Mikkelsen, R. Mikkelsen, K. Andersen, M. Grønvall
Hanne Heilmann – Maliánguaq Jørgensen
Emma Balslev – Ceci Sterling
Emilia Ostermann
Johanne Olsen

Ikerasak, Ålborg
Ikinngutigiit, Ålborg
Kilitaq, Skive
K´ajak´, Århus
Agpa, Horsens
Ulo, Sønderborg
Umiaq, Odense
Aqisseq, Lolland-Falster
Vejlemi-Erinaq

Revisorer:
Kirsten Pedersen
Susanne Nissen suppl.

Neriuut, Randers
Ulo, Sønderborg

REPRÆSENTANT
REPRÆSENTANT
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DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
1a: Valg af referent – på dansk og grønlandsk
1b: Valg af stemmetællere
1c: Godkendelse af dagsorden
2. Formandens beretning aflægges for 2018
3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab for 2018
4. Behandling af indkomne forslag
5. Ansøgninger om medlemskab af Fællesforeningen ”INUIT”
6. Fastsættelse af kontingent
7. Budgetforslag for 2019
8. Valg af hovedbestyrelsen:
Formand:
Malene N. Schjørring er trådt tilbage
Kasserer:
Knud-Erik Andersen er ikke på valg - skal sidde et år mere
Bestyrelsesmedlemmer:
Tabitha Kristensen
på valg
Ulovligt fravær:
Bitten Olsen-Shah
på valg
Katrine Eriksen
ikke på valg
Ida Børding
ikke på valg – skal sidde 1 år mere
Lovligt fravær:
Sofie Dalsgaard
ikke på valg – skal sidde 1 år mere
Der opstilles minimum 5 personer til bestyrelsen, de 3 med flest stemmer bliver valgt.
De 2 næste bliver suppleanter.
Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
9. Evaluering af:
A: Tusariarlinngooq 2018
B: Julehilsen 2018
C: Tænketank/Familiedag
10. Evt.
Mødet startes med flagsangen – ”Seqernup qaamanertaa”
Fungerende formand byder alle velkommen og meddeler, at hun primært vil tale dansk, for ikke at
blive misforstået.
Ad 1.

1:
1a:

Dirigent:
Majbritt Didriksen Raal blev modtaget med klapsalver
Referent på grønlandsk: Charlotte Nebel Pedersen
Referent på dansk:
Beathe Lynge Olsen
1b: Stemmetæller:
Anna Lynge – elimineret, da hun stillede op som formand.
Erstattet af Sofie Sørensen Ikerasak; Ålborg
Stemmetæller:
Maren Jerimiassen, K´ajak´, Århus
1c: ”Formandens årsberetning” blev livligt diskuteret, idet fratrådte formand havde som
overskrift skrevet ”Fællesforeningen INUIT´s årsberetning 2018” og ikke som
”Formandens årsberetning” iflg. vedtægterne.
Dirigenten pålægger, at der i referaterne skrives ”Formandens årsberetning 2018.
GODKENDT: 13 stemmer

Fungerende formand meddeler, at fratrådte formand havde sendt sin årsberetning den 26. februar
2019 og sin fratrædelse senere samme dag. 2 bestyrelsesmedlemmer var ligeledes også gået af i
løbet af året, der gik. Fungerende formand konstaterer, at hun på grund af stress i længere periode
må trække sig tilbage, selvom hun havde endnu 1 år tilbage. Hun håber på en god og saglig debat
og holde os til de fakta der er, med en god tone.
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Ad 2.

Fungerende formand læser beretningen op på dansk.
Bestyrelsens kommentarer 1:
• Bestyrelsen har taget beretningen til efterretning, da de ikke kan sige noget,
når vedkommende ikke er tilstede.
Deltagernes kommentarer:
• Uanset om hun ikke er her, så skal der siges noget om det. Sidste generalforsamling var der 11 stemmeberettigede og ikke 12 som hun skrev. Det var først
efter godkendelse af ansøgeren, stemmeberettigede blev til 12.
• Tænketank: Fratrådte formands beretning kan vi kun tage til efterretning, da
hun hverken vil læse eller høre om TÆNKETANK, og der pointeres, at der ikke
har været nogen ballade med en ”forening” (som ikke er medlem af INUIT) som
hun nævner i sin beretning.
• Undring over ”fremtid” under punkt 2 – hvorfor ikke modsat vej?
• Bestyrelsens deltagelse i lokalforeningernes generalforsamling og
arrangementer – økonomisk set kan man se, at det ikke kan lade sig gøre.
• Materialer til mødet sendt alt for sent iflg. vedtægterne.
Deltagerne gøres opmærksom på, at beretningen er afskrift og taget ud fra en
beretning for 3-4 år siden.
•
•

En deltager synes det er irrelevant og ikke på sin plads at komme med andre
påstande – forholde os til formandens beretning.
Fra en anden deltager – Relevant at komme med fakta.

Bestyrelsens kommentarer 2:
• Aftrådte formand har været for optimistisk og kendte godt økonomien. Når
tilskud er dalene, kan økonomien ikke følge med.
• Bestyrelsen beklager over fremsendelse af materialer alt for sent og er taknemlige over, at der er kommet så mange. Repræsentanterne kunne have stoppet
generalforsamlingen. Bestyrelsen håber på, at får gennemført mødet alligevel
Formandens årsberetning blev:
TAGET TIL EFTERRETNING
Ad 3:

Kassereren fremlægger regnskabet.
Deltagernes kommentarer:
1. Meget forbrug i forhold til indtægter
2. Hvorfor er der ikke søgt fondsmidler? iflg. vedtægter skal formanden og
kassereren stå for ansøgninger.
3. Hvorfor er der så stor underskud på TÆNKETANK og forskel fra Note 3 og på
resultatopgørelsen?
4. Musik udgifter på note 1 og note 2 bedes forklaret.
5. Hvorfor udgifter til hjemmeside, når der ikke uploades nyere dokumenter.
6. Kan Halleje ikke gøres billigere og hvornår slutter lejekontrakten.
7. Studser over priser på kontrollører.
Bestyrelsens kommentarer:
1. TUSA ved vi, at den altid giver underskud, mens JULEHILSEN giver overskud. En
del af underskuddet til Julehilsen kommer fra madbilletter, da
Hovedbestyrelsen på grund af en misforståelse har solgt madbilletterne for
billigt. Det drejer sig godt og vel om 300 madbilletter, der gav større udgift som
resultat.
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2. Et forhenværende medlem har stået for ansøgninger til fonde, men dette er
ikke sket, efter hun trådte tilbage.
Og man kan ikke søge til drift af en forening.
3. Man skal skelne - TÆNKETANK er en ting og FAMILIEDAG en anden ting. Det er
resultatopgørelsen, man skal følge på.
4. Musikudgifter er både til Tusa og Julehilsen og der er også pause musikere, som
alle skal have betaling for at optræde.
5. Hjemmesiden gik ned på et tidspunkt og aftalen blev at vedligeholde den, men
desværre har bestyrelsen ikke sendt noget. Det bliver den nye bestyrelse, der
skal få det på plads.
6. Det er svært at få et billigere halleje – halleje koster næsten det samme alle
steder. Man skal huske på, at lejen allerede begynder om torsdagen og slutter
først om søndagen efter rengøring.
- Kontrakten skal genforhandles i år for en 3-årig periode.
- Spørgsmål stilleren ”Umiaq” blev opfordret til at undersøge billigere lokaler
og sende oplysningerne til Hovedbestyrelsen. ”Umiaq” godtog opfordringen.
7. Der er 8 kontrollører, så prisen er rimeligt billigt. Det er et krav, at der skal være
kontrollører.
Anna Lynge og Makka Johansen satte et spørgsmålstegn ved det manglende bilag,
samt usammenhængende balance og resultatopgørelse.
TÆNKETANK - udvalg
• Der har ikke været underskud, men et overskud på kr. 6.702,00, der er overført
til 2019.
Således blev regnskabet godkendt.
GODKENDT: 9 stemmer

IMOD: 3 stemmer

BLANK: 1

Ad 4:

Der var ingen indkomne forslag. Af økonomiske årsager er indkaldelse til
generalforsamlingen og materialer dertil, sendt rundt pr. e-mail.
Dog har fungerende formand et ønske, for at gøre det nemmere for alle, og det er, hvis
foreningerne laver e-mailadresse med foreningens navn og ikke bruger private emailadresser, så det kan komme den næste bestyrelse til gode.

Ad 5:

Der er 2 ansøgere om medlemskab. Det ene er repræsenteret og den anden har ikke
tilmeldt sig.
Kassereren kunne meddele, at ”Unaaq” Holstebro har meldt sig ud af INUIT.
Jørgen Jerimiassen præsenterer den nye forening ”Sangkor Paannaat” Aalborg.
GODKENDT: 13 stemmer
Den anden ansøger ”Aningaaq”, Århus blev godkendt iht vedtægterne trods fravær.
Der bliv spurgt, om ”Aningaaq” passer til i forhold til. INUIT´s vedtægter, da alle ikke
kan blive medlemmer.
Dertil bliv svaret, at ”Aningaaq” er en korforening og som alle andre kor, skal man
aflægge en prøve.
GODKENDT: 12 stemmer
IMOD: 1
Der var en god debat, hvorvidt den nye forening fik stemmeret med det samme. I
mange år ”plejede” man at, når en ny ansøger betalte kontingentet med det samme,
så fik det stemmeret.
Som det blev påpeget, så står det i vedtægterne, at medlemsforening har stemmeret,
når det har betalt årskontingent inden generalforsamlingen.
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Dirigenten godkendte, at den nye forening fik stemmeret og bad kommende bestyrelse
lave en vedtægt ændring til næste generalforsamling, så man ikke stemmer som man
”plejer”.
DEREFTER ER DER 14 STEMMEBERETTIGEDE
Ad 6:

Siddende bestyrelse forslår uændret kontingent på kr. 600,00
GODKENDT: 14 stemmer

Ad 7:

Budgetforslaget blev gennemgået sammen og med et par ændringer blev den
godkendt således: GODKENDT: 11 stemmer
IMOD: 3 stemmer
Deltagernes kommentarer:
Hvorfor ikke digitalisere endnu mere.
Bestyrelsens kommentarer:
Har prøvet telefonmøde – som ikke gik særlig godt og digitalmøde, som ikke blev til
noget. Mange gange er fysiske møder mere givende og bedst, når man skal forhandle.

Ad 8:

VALG AF BESTYRELSE:
Formand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlemmer:

Anna Lynge
Knud-Erik Andersen
Ida Børding
Sofie Dalsgaard
Tabitha Kristensen
Cice Sterling
Dorthe Johnsen

Omvalg p.g.a stemmelighed af suppleanter.
Suppleant 1:
Mathilde Tellesen
Suppleant 2:
Johnhard Telling
VALG AF REVISORER:
Kirsten Pedersen
Johanne Olsen
Revisor suppleant:
Katrine Eriksen
Ad 9:

på valg i ulige år nyvalgt
på valg i lige år
har endnu 1 år
har endnu 1 år
11 stemmer genvalgt
9 stemmer nyvalgt
7 stemmer nyvalgt
11 stemmer nyvalgt
10 stemmer nyvalgt

genvalgt
nyvalgt
nyvalgt

A: Mathilde Tellesen blev anmodet om at fortælle, hvordan det var gået, da hun har
været med som medarrangører til TUSA i 2018.
- Hun fortæller at dagen og aftenen var gået rigtig godt. Hun kunne også fortælle, at
det havde gået rigtig godt i 2017, da der ikke havde været TUSA året før. Der har
dog været mindre tilslutning i 2018.
- Ulla, som havde været med til at arrangere første gang på Hotel Pejsegården,
Brædstrup, kunne fortælle, at man følte, man blev båret på hænder første år, men
derefter har det været hårdere forhandlinger.
B: Deltagernes kommentarer om Julehilsen:
På siddepladserne bagerst i lokalet kan næsten ikke høre noget.
Der gøres opmærksom på, at indgangen til hallen er svær at finde.
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Bestyrelsens kommentarer om Julehilsen:
Arrangøreren har planlagt og arrangeret uden at involvere sine medarrangørere.
Den tekniske del er gået rigtig godt og de havde et godt samarbejde med DGI- Huset,
Vejle.
Indgangen er flyttet bagom, efter ombygning af DGI-Huset.
Bestyrelsen vil lave flere og større skiltning i forhold til indgang.
C. Kirsten fortalte om Tænketank og hvornår den blev oprettet. Den startede med 10
frivillige og 2 fra INUIT. Hun fortæller, at der bliver lavet forskellige grønlandsk relateret
husflid, sang m.m.. Der bliver søgt til forskellige firmaer, som kan sponsorere mad, da
ideen er, at maden skal være gratis for deltagerne, så det kun havde transporten at
tænke på. Sidste år kom der omkring 300 mennesker. I år arrangeres Familiedagen igen
i Madsby Legepark den 25. maj 2019. Arrangementet finder du på Madsby Legeparks
hjemmeside.
Ad 10:

Formand for Den Grønlandske Menighed i Danmark Charlotte Nebel Pedersen fortalte
kort om sit arbejde i menigheden.
Hun fortalte om uddannelse til kateketer, som kan være en stor hjælp til præsten. De
har holdt møder med Kirkeministeriet, som i starten virkede imødekommende og
velvillige, men som så meget andet i politik, så sker der ikke mere. Det virker nytteløst,
da der ikke har været noget respons derfra.
Menigheden får ingen tilskud nogen steder fra, bestyrelsen betaler selv for udgifterne
til møder og transport.Den Grønlandske Menighed i Danmark har en facebook side.
Den 30. marts kan man læse om generalforsamlingen.
TÆNKETANK: Mangler flere frivillige. Hovedbestyrelsen opfordres til at stille op igen
med 2 fra bestyrelsen. Der er lagt pjecer rundt omkring, som alle kan tage af.
Tænketank har også et godt samarbejde med politikeren Morten Skovlund fra Vejle.
Alle er velkomne. Der er mange velfungerende grønlændere her i landet, men
desværre har vi alle fået et dårligt rygte pga. drikkevaner. Der har været stor tilslutning
og mange var begejstret for familiedagen, da der ikke har været noget drikkerier – kun
en enkelt øl til frokost.
En forening spørger, om man kan lave sangkonkurrence under Familiedagen, når TUSA
alligevel ikke bliver afholdt.
Dertil svares, at det vil være meget upassende og forkert, da TUSA hører til som INUIT´s
arrangement.
Kassereren takker Katrine for hendes arbejde i og for INUIT i 10 år og overrækker hende
buket blomster.
Katrine benytter lejligheden til at takke alle, det har været en stor glæde og en stor
omgang på det sidste.
Hun ønsker held og lykke til den nye formand og til de nye i bestyrelsen.

Dirigenten takker for god ro og orden trods diskussioner.
Dirigent:

Referent

Majbritt Didriksen Raal

Beathe Lynge Olsen
7

