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Generalforsamling for Interkulturel Kvinderåd 

28. maj 2022 

Referat  

Tilstedeværende:  

Dato og tid: 28. maj 2022, kl. 14.00-18:00  

Sted: Kvindebygningen, Niels Hemmingsens gade  

Nr. Aktivitet Konklusion/beslutning 

1. Velkomst ved forkvinde, Parshank Saeed: 
 

 

2. Annam valgt som dirigent. Alle tilstedeværende enige om at 
Annam vælges som dirigent. 

Annam valgt som dirigent til 
generalforsamlingen 

3.  Valg af stemmetællere: grundet lavt fremmøde, nedsættes ikke 
en stemmetæller  

 

4. Dagsorden er godkendt af alle tilstedeværende  Ingen bemærkning til 
dagsordenen. Hermed godkendt  

5. Behandling af indkommende forslag: Ingen forslag.  Ingen forslag.  

6. Bestyrelsens beretning: Udvikle foreningens arbejde og 
samarbejde med andre foreninger. Dette fremgår af 
årsrapporten for 2021. Der læses op af årsrapporten for 2021.  
 
Interkulturel Kvinderåd fik støtte fra Frederiksberg Kommune 
efter paragraf 18 for året 2022. Hovedaktivitet:  
 
Telefonrådgivning, forsætte 
Amal Hayat, Folkevirke, samt Interkulturel Kvinderåd fortsætter 
med samarbejde om kulturmøder mellem Arabisk og dansk 
kultur.  
 
IKR var aktiv under COVID-19 pandemien mht. at rådgive 
målgrupper ang. Coronaretningslinjer siden pandemiens start.  
 
12.000 kr. modtaget i støtte fra Frederiksberg Kommune under 
paragraf 18.  
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Årsrapporten for 2022 er godkendt af alle tilstedeværende til 
generalforsamling, ingen yderligere kommentarer.  
 
  

7. Arbejdsprogram for kommende år: 
Se program (note to referent) 
Kommende aktiviteter beskrives af Parshank Saeed: 

• Workshop afholdes med henblik på at etablere samarbejde 
med andre foreninger. 

• Ensomhedsprojekt, 50.000 kr. modtager i støtte fra Vil livet 
fond 

• Sommerfest  

• Julefrokost  

• IKR er i gang med at etablere samarbejde med samtlige 
organisationer/foreninger i Brøndby Strand  

 
 
 
 
 

 

8. Godkendelse af regnskab 01.01.2021-31.12.2022: 
Regnskab for 2021 godkendt af tilstedeværende.  

Regnskab for 2021 godkendt af 
alle tilstedeværende (4) 

9. Godkendelse af budget for 2022 (se vedhæftet budget) 
Budget er et udkast til forventet udgifter vedr. kommende 
aktiviteter.  
 
Annam meddeler at Lokaludvalget i Brønshøj har bevilliget 
8.500 kr. IKR fik svar 27. maj 2022. Budget for 2022 revideres 
således at de 8.500 kr. inkluderes. Derfor er den reviderede 
balance 26.176 kr. (ændret fra 34.676 kr. til 26.176 kr.). 
Annam og Annam vil revidere budgettet, således de 
overstående ændringer fremgår.  
 

Budget for 2022 godkendt af alle 
tilstedeværende (4) 

10. Valg af bestyrelse og suppleanter, og valg af interne revisor  
Bestyrelsen består af xx medlemmere inklusiv suppleanter.  
Personer på valg til dette års generalforsmaling: Annam, 
Annam, Amneh. 
Personer som skal til valg næste år (2 år ad gangen): Parshank 
Saeed, Katina Rasmussen: XX, XX.  
 
Tidligere bestyrelsesmedlemmere på valg: 
Annam Al-Hayali 
Anaam Aljadri 

 

• Amneh Hawwa genopstiller (ikke tilstede). Hun 
informerede bestyrelsen at hun gerne vil stille op til 
bestyrelsen 

 
Nye bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at stille op: 

bestyrelse: 
Parshank Saeed 
Annam Al-Hayali 
Anaam Aljadri 

• Ibtisam Abudullatef  Abbasi 
Katina Rasmusen  
Huda Al kazuni 
Sora Ali 
Ammna Hawwa supplent 
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• Ibtisam Abudullatef  Abbasi 
 
Afstemning: Ibtisam, Anaam, og Annam blev valgt ind i 
bestyrelsen. Amneh blev valg ind i bestyrelsen som suppleant.  
Alle fik 16 stemmer hver ved mundtlig afstemning. Til mødet 
blev det besluttet at bestyrelsen til først møde efter 
generalforsamlingen beslutter ansvarsfordeling blandt dets 
medlemmer.  
 
Valg af intern revisor: Annam Al jadri. vælges som intern revisor 
(kasser).  
 
 
 

11.  Eventuelt: Forslag til kommende aktiviteter: Sommerfest, 
Julefest. Sommerfest i samarbejde med en planteskole ved 
Nordfyns Højskole (Parshank Saeed). Annam: Julefrokost kan 
afholdes i Tivoli. Nærmere aktivitetsplanlægning vil foregå til 
næste bestyrelsesmøde.  
 
Tilstedeværende (bestyrelsen) foreslår at Parshank Saeed 
fortsætter som forkvinde, og Katina Rasmussen som 
næstforkvinde.  
 

 

   

 

 


