Referat generalforsamling 01.03.2020
Kommentar til årsberetning:
• Hr. Raghunathan var ansvarlig for pyntning til Vaanivila
• Godkendt af Nathiya & Meenalogini
Kommentar til regnskabsberetning:
• Medlemskontingent anno 2019: hvor mange medlemmer er der?
o Voksne 43
o Børn: 24
• Godkendt af Rathika & Manoja

Foreningens aktiviteter:
• Grill og sportsdag
o Ønske om at sætte medlemmer på som gerne vil bidrage.
o Og at tage ansvar, hvis man er med i udvalget.
Foreningernes
dag
•
o Kommentar om at udsmykning ikke så tamilsk ud ?
o Måske en idé at trække sidepladserne udenfor teltet
o God idé at afholde det igen
• Vaanivila
o Besværligheder med lokalet i Kildemarksvej, at vi ikke kan komme ind
o Bestyrelsen har en forespørgsel om at fortsætte med at afholde Vaanivila i Kovil?
• Der udtrykkes at det så meget trængt ud, folk sad klemt, og det var besværligt.
▪ Men der udtrykkes også at der er andre muligheder i Kovil, og at der kan
organiseres på andre måder, sidste år blev beslutninger taget på kort tid.
• Men også at det så hyggeligt
• Traditionerne er at man afholder Vaanivila der hvor der undervises
▪ Der er flere muligheder i H.C. Andersensvej?,
• H.C. Andersensvej lokalet er derimod meget dyre
Kovil
har
ikke modtaget betaling for afholdelse af Vaanivila,
•
o Afsluttende kommentar:
• Det var trængt i Kovil, men der er mulighed for at placere os andre steder. Kovil har ikke
noget imod at fejre det ved Kovil.
• Traditionelt set bør fejres der hvor der er undervisning
• Praktisk: det er dyrere i H.C. Andersensvej (200 kr. i timen + lille sal & køkken 120),
Kildemarksvej (20 kr. i timen)
• Vi skal også tænke over om alle er villige til at tage i Kovil (religiøs instans)
• Afstemning: flertallet stemmer for der hvor der afholdes tamilundervisning
(Kildemarksvej), og ikke i Kovil (medmindre der er lokale problemer)
• Et foreslag er at ringe til kommunen i god tid og bekræfte booking igen.
• Lysfest
• Vi arbejder videre med de beslutninger vi tog sidste år
• Integrationsråd
• Der er flere foreninger nu end tidligere
• Møder i forskellige byer som fx Nykøbing mm.
• Integrationsråd har udtrykt ønske om at besøge os til et møde, for blandt andet at gøre
foreningerne opmærksom på integrationsråd

•

•

•

Integrationsrådet arrangere ikke selv noget, de fleste arrangementer laves af foreningerne
selv. Problemet er at integrationsrådet ikke har penge. Og at integrationsrådet ikke har
indflydelse (?).
• Hvis vi gerne vil have at integrationsrådet fx skal stå for noget danskundervisning til ældre, så
skal der være dialog om hvor mange penge vi er villige til at betale.
• Stormøde åbent for alle i Efteråret
Tamilundervisning
• Foregår i lokaler i H.C. Andersensvej
• 21 elever, 4-5 lærer
• Fokus på mundtlighed (især de små)
• Indslag til foreningernes arrangementer, behov for ekstra undervisning.
• Lærerne har truffet beslutning om at forøge tiden for tamilundervisning
• Der er lektier til hver gang
• Der er taget undervisning i hjemme såfremt der ikke har været adgang til lokalet
• Rathika stopper som underviser og undervisningsansvarlig fra 24/2
• Arulmoli & Gowshi deler ansvaret, men der er behov for at der er en repræsentant som
bestyrelsen kan være i kontakt med.
Arulmoli
udtrykker ønske om at der er behov for mindst 1-2 underviser
•
• Alternativet er at man sætter børn sammen i grupper og underviser, men dette er ikke så
optimalt, da børnene er i forskellige niveauer.
• Der foreslås at sekretæren skriver en mail omkring behovet for en ny lærer.
• Der efterspørges om vi er villige til at betale for en lærer udefra?
Bogtryk
• Skal trykkes i år!
• Bestyrelsen har besluttet at trykke det vi har, da der kun er tale om 4 nye sider.
• Pengene fra kommunen er dog søgt med det udgangspunkt at der vil være tekst på dansk og
tamilsk.
• Der skal være en grund til at det har taget os 4 år at trykke bogen.
• Der udtrykkes at give Gajan den tid han har brug for, så de ekstra sider kommer med.
• Amuthan vil gerne være koordinator og samle det sidste der skal med (primært foreningens
og Kovils historie). 31. Juli!! Frist for at aflevere til Gajan.
• Ny frist til tryk: LYSFEST
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Arrangementer
Puthuvaruda vila

18. April

Sharmila, Sasireka & Arulmoli

Grill & Sportsdag

15. August

Grill: Prakash, Gajan & Shankar
Sportsdel: Amuthan & Subasini

Foreningernesdag

5. September

Manoja, Eileen/Sudarvili & Subasini

Vani Vila

18. Oktober

Tamilundervisning

Lysfest

19. December

Keethapongalan
(Eileen)
(Rathika)
Gowshi
Raghu
Sivram
Nitharsan

Bogtryk ansvarlig

31. Juli

Amuthan, Gajan, Keeth, Ruban
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