
Asylforums bestyrelsesmøde fredag  d.24 maj 2019 
Deltagere: Adam, Niguse, Hoza, Basil, Ermias, Britt, Asmerom, Simon, Kathrine, Michael, 
Yohannes, Haben, Girmay m.f. 
 
Dagsorden 
Valg af referent og dirigent: Britt blev valgt som referent og Basil som dirigent 
Hvem er hvem i bestyrelsen: Hoza er Kasser, Basil er formand, Adam er viceformand, Britt er 
aktivitetsleder, Niguse bestyrelsesmedlem og Ermias er suppleant. 
Fodbold: Britt har forsøgt uden held så Hoza tager teten og prøver at få fodbold i gang men 
ellers må vi vente til vinter. 
Rådgivning og hjælp med breve: Det går ok. 
Økonomi: Da vi har fået faste hjælpere, der laver mad skal Hoza lige lave et ugentligt budget 
for madlavning.  
Madlavning: Vi har super gode hjælpere til madlavning, der laver rigtigt god mad. Andre må 
også gerne lave mad eller hjælpe til.  
Sprog og lektiehjælp: Kører også godt men det kunne være fint med flere undervisere og 
holdopdeling.  
Kommende Aktiviteter  

● Håber der kommer integrationsdag i Zoo igen 
● Vi kunne godt tænke os at tage et sted hen. Evt bare en park og lave noget familiesjov 
● Mød Verden 7. september 2019 kl. 11-17: Vi regner med at deltage 
● Stay Human har bedt os deltag i planlægningen af FNs internationale flygtningedag d. 

20 juni. Fællesmøde om dette d. 29 Maj kl 16 ved Huset i Hasseris. Britt kommer måske 
og opfordrede andre til at deltage. Bliver slået op internt 

● Vi er inviteret til Rød Festival den 29 Juni men kan ikke helt finde ud af hvordan vi kan 
deltage.  

● Mandag den 12 Aug 17 er der bestyrelsesmøde i Socialisternes hus og vi håber at 
kunne deltage der. 

Billede af den nuværende bestyrelse til websiden 

 
 
Næste bestyrelsesmøde om ca. To mdr. eller når noget opstår. Vi mødes jo næsten alle hver 
fredag. 
Tak og god weekend 

http://xn--denlillerde-ogb.dk/
http://www.asylforumaalborg.dk/about-asylforum/board-of-directors/

