Den Tamilske Forening

Generalforsamling den 5 Marts 2017

Sted: Kantine, Kildemarksskolen, Næstved

Referat:
Deltager:
Ved start: Meena, Ahila, Sri, Puvaneshvary, Thiruchelvam, Ruban, Kanthan, Sharmilla, Manoja, Amuthan,
Gowsalya, Gajan, Nithya, Uma og Rathika
Senere deltager: Prakasa, Ragu
Afbud: Keethapongalan, Arulmoli, Suba
1:Velkomst: formand: Manoja (12 familier repræsenteret)
2:Dirigent: Sharmilla
3:Referant:Rathika
4:Udgår...
5:Godkendelse af årsberetning: v. Formand Manoja Ganeshamurugan grundet sekretærs fravær. Godkendt
af: Uma og Meenalogini
6:Godkendelse af regnskab: v. kasserer Gowsalya 3020 kr tilgode fra medlemmer, som ikke er blevet
indbetalt og som ikke indgår i regskabet. Diskuterer dette senere. Godkendelse: Rathika og Thiruchelvam
7: 30 års jubilæums blad
Amuthan informere om bladet: først elektronisk på hjemmeside. Snak om at udgive det som en bog.
Udgifter - hvordan det skal fordeles. Lysfest blev der indsamlet underskrifter til hvem der siger god for
udgivelse af bog trykkeri.
Regnskabet præsenteres for Gowsalya for 50 bøger godt 4307kr. - inkl. moms. 1 bog for 100 kr. Bogen
indeholder 92 sider.
Efter medlemmer samtykke 14 bøger til overs. 31 medlemmer har sagt god for at trykker bøgerne. 5 bøger
købes af Lingam. Gives/sælges til bibliotek. Ruban fokus til bibliotekerne, som er vigtig. Men ikke sikkert
vi kan få penge fra biblioteket. Forsøger minimal udgifter til foreningen.
Forening skal stå for 700 kr. Egentlig har vi fået knap 700 kr fra festen til foreningen (lotteri).
Rathika: ISBN: registerer bogen, således alle kan søge bogen. - uden udgifter. Vi har blot brug for CVR-nr.
Kan produceres på 14 dage - men der er behov for redigering.
Bogen er nu ikke længere 30 års jubilæus ansvar - men DTFN bestryrelses ansvar.
Alle dem der har givet samtykke/sagt god for bogen koster 100 kr - skal ikke tvinges til at købe bogen.
Forneingens ansvar at dække for bogen, hvis medlemmerne fortryder at købe bogen alligevel.
Beslutning: Godkendelse til at trykke bogen
8:Årshjul v. Amuthan
Info om årshjul - hvad det betyder
Væktøj til bestyrelses medlemmer
9:Kontigent v. Gowsalya
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Hvis der ikke kommer kontigent ind er der problemer i forbindelse med afholdelse af lysfest.
Fortsat besvær med at indkræve penge fra medlemmerne.
Der sendes rykker 2 gange årligt.
Prakasa: Det er altid få medlemmer- de samme medlemmer der ikke betaler.
Bestyrelse: har kontaktet alle medlemmer - ultimatum, skal medlemmer frameldes/udmeldes af DTFN?
Eller skal vi fastholde dem?
Medlemmer: hvad er årsag til folk ikke betaler? Hvad ligger der til grund for det?
Holdning tidligere har været at vi ikke skal miste medlemmer - vi må få folk med og arbejde på det langt
henne ad vejen.
Man kan som medlemmer ikke sige, fordi jeg ikke deltager i foreningens arrangementer, så vil jeg ikke
betale.
Forslag:
Forklaring fra medlemmerne, hvorfor de ikke betaler? Skal betaling være højere ved alle arrangementer?
Hvad er årsagen til manglende deltagelse - arrangementer for de ældre/ de grupper der ikke deltager
Børnene vil deltage?
Bestyrelses beslutning:
1)Sidste chance - trussel
2)Kan ikke ekskluderes -vi har brug for alle

Medlemmers beslutning:
Tage hjem til folk og tale med dem - og høre årsagene.
Passive medlemmer:
Definere passive medlemmer til dem der ikke betale kontigenter??
Ikke enighed om at gen-indføre passive medlemmer. Sidste GF ikke enighed i passive-medlemmer, så
hvorfor indføre det igen.

Ny bestyrelse tager en beslutning af det ovenstående og indkalder til evt ekstraordinære generalforsamling

10: Års fester og evaluering
Nytårs fest:
Køkken - et problem
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Manglende deltagelse fra ældre generation udendørs
Ændre lokaler - ny lokale, bestyrelsen må bestemme
Vaani-vila:
Tamil-skole fortsætter med hjælp til mad fra alle medlemmer
Lysfest:
Katastrofe - manglende folk til hjælp, både mad og deltagelse
Skal det meldes ud til alle, da man går ud fra at selve fest-udvalget klarer det hele
Nyt problem med folk ikke deltager - folk der fortæller de kommer, men alligevel ikke deltager
Skal koncepten ændres...? Pga økonomi og manglende hjælp.
Evt lave mad hjemmefra - dele ansvaret, give info
Beslutning: Ragu uncle tager ansvaret
11:Tamilskole
15 elever
4 lærere - 3 fast til hver uge
Bookning af lokalerne og tidspunkter for undervisning - er udfordring
Evt ændring af tidspunkt til kl 14
12:Integrationsråd
April: kulturdag på bibliotek. Arrangør:biklioteket
Sommer: program - nye flygtninge i byen - i midlertidge områder. Dem der lærer sproget hurtigere
"forbilleder"- hvordan de andre kan lære noget af det
Valg til integrationsråd - til oktober 2017
Nye medlemmer der ønsker at være en del af det - man behøver ikke at sidde i bestyrelse - giver info til
sekretæren

13:Evt
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14:Bestyrelse
Formand:Manoja
Sekretær:Arulmoli
Kasserer:Kowsalya
1.Sammu
2.Gajan
3.Ruban
4.Amu
1.suppleant: Prakasa
2. suppleant: Kanthan
Revisor: Rathika

15: Festudvalg
8/4
Nytårsfest:Ragu-uncle, Manoja

19/8
Sportsfest:
Amu, Gajan, Sanga, Nithiya, Prakasa, Shankar
2/9
Foreningernes dag: - pga bryllup i Næstved, kan vi ikke deltage
Ny bestyrelse: Skal huske at afmelde det - info til Kommunen
Vaani-vila: Ny bestyrelse: husk at tjekke dato
Tamilskole
16/12
Lysfest:
Ragu
Gajan
Prakasa
Keeth
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