
Referat af bestyrelsesmøde online tirsdag den 23. august 2022 
 

Deltagere: Lise Thorsen, Ewa Chylinski, Nana Sofia Hansen og Kirsten Mogensen (referent) 

 

Dagsorden: 

1. Gårsdagens medlemsmøde 

2. Regnskab og medlemstal 

3. Kommende arrangementer 

4. Historieprojekt 

5. Diverse 

 

Ad.1.  

Vi havde en super fin medlemsaften i Østerbrohuset om de demokratiske udfordringer i Ungarn og Polen. 
Spændende diskussioner mellem oplægsholderen, PhD studerende Regitze Rolhfing-Frederiksen, 
Københavns Universitet, og vore egne meget kompetente medlemmer. Der deltog 14, herunder 13 
medlemmer af foreningen og et tidligere medlem. Tak til bestyrelsessuppleant Lars Peder Bjørndal 
Hollænder, som havde arrangeret mødet.  

 

Ad.2 

Den nye bestyrelse overtog 23 betalende medlemmer efter generalforsamlingen i marts. Vi kan nu glæde 
os over at være oppe på 35 medlemmer. 

Vi bruger 1. januar 2023 som skæringsdato for medlemskab. Det vil sige, at vi udsender opkrævning på 200 
kr. for hele 2023 i begyndelsen af januar. På den måde kommer kontingent-betaling til at følge 
regnskabsåret, som i henhold til vedtægterne er kalenderåret. Erfaringsmæssigt har der været problemer 
med, at nogle medlemmer ikke kunne huske, hvornår de havde betalt. Fremover bør det problem være løst 
med fast opkrævning 1. januar.  

Der er pt. 18.514 kr. i foreningens kasse. En del af de penge vil blive brugt på arrangementer m.v. inden 
generalforsamling i marts. 

 

Ad. 3 

3. oktober: jubilæums arrangement arrangeret af NIRAS. Kirsten Mogensen laver udkast til en folder, som 
kan uddeles til potentielle medlemmer ved mødet. 

11. oktober: møde mellem FSB-bestyrelsen og UM/NIRAS 



7. november: Formentlig et arrangerement med fokus på foreningens historie. Der er forskellige ideer. 

5. december: Julearrangement med kage til kaffen. Emnet bliver formentlig november-valget i USA, men 
Afrika er også en mulighed. 

I det nye år: 

Mandag den 06. februar 2023: Ikke planlagt 

Mandag den 06. marts 2023 Generalforsamling 

Arrangement med repræsentanter fra Udenrigsudvalget.  Forberedelserne er påbegyndt, men 
arrangementet kan først blive efter folketingsvalget.  

 

Ad. 4 

Bestyrelsens medlemmer er i gang med at indsamle materiale og erindringer fra både gamle og relativt nye 
FSB’ere. Det er et co-creation projekt, hvor så mange som muligt bidrager. Deadline for projektet bliver 
2026, hvor foreningen har 25 års jubilæum, men beretninger vil blive offentliggjort løbende.  

 

Ad. 5 

Ingen bemærkninger.  


