REFERAT
Bestyrelsesmøde
Adoption og Samfund Ungdom
D. 7. februar 2021
Lokation:
Virtuelt
Tilstedeværende:
Katrine, Louis, Kasper, Johanna, Vasilica og Mette
Fraværende:
0
Valg af dirigent/ordstyrer:
Louis
Valg af referent:
Mette
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden:
Ja
2. Nyt fra formanden + kasseren (J,K):
Formanden
• Han har snakket med DIA ang. tættere samarbejde. Der går rygter om, at EurAdopt og NAC
formodentlig slås sammen til efteråret gr. Coronasituationen. Hos AS går det ganske stille og
roligt.
• De to projekter som ASU har opstartet står pt. stille lige nu. Det ene omhandlende
videoprojekt om fortællingen af adoptivfamilier. Det andet projekt ang. at være på forsiden
af adoptionsbladet AS laver.
• Formanden udspørger bestyrelsen i overvejelsen om at udskyde videoprojektet gr.
Coronasituationen. Der bestemmes, at videoprojektet udskydes, så projektet bedre kan
realiseres, uden der behøves at skal tage hensyn til Coronarestriktioner. Ang.
fotografprojektet så er der udpeget 5 personer til at få taget billede af.
Kasserer:
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Årsregnskabet er faldet på plads og ser fornuftigt ud. Der er kommet et
mindre overskud i forhold til sidste år. Noget af overskuddet kan skyldes
gr. Coronasituationen og der derfor ikke har været muligt at bruge
samme antal penge til diverse sociale arrangementer eller lignende. Der
er brug for nogle justeringer ang. hvordan forbruget bruges.
Ang. medlemskontingent er der budgetmæssigt ikke ramt det forventede, dog er det
positivt at se de medlemmer, der har valgt at melde sig ind i foreningen, er gengangere og
derfor opleves som loyale medlemmer, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for.
Der er blevet doneret et overraskende beløb af et ASU-medlem, hvilket vi er meget
taknemmelig for og der gøres opmærksom overfor bestyrelsen, at disse donationer skal vi
blive bedre til at reklamere om i håb om flere personer vil give donation til ASU.
Hvordan bibeholder vi medlemsantallet mens coronarestriktionerne står på? Svaret er, at
der etableres samarbejde med eks. Dalle Valle for at kan lave simultane/samtidige
caféevents, hvilket vil sige, at man kan eks. lave caféevents samme dag og tidspunkt i to
forskellige byer i Danmark.

2) Opsummering af tidligere arbejdsopgaver (J,K,K,L,M,V):
Projekterne ang. foredrag om ASU, samt dét at være ung adopteret:
• Evt. få vejleder/person på skolen til selv at hænge den op for at opstarte dialog om evt.
mulighed for at lave foredrag på skolerne.
• Forslag til målgruppe: Fra efterskoleårgange og gymnasier og opefter.
• Der skal arbejdes videre med at arbejdsgruppen skal lave liste på 10 personer som vejleder
på efterskole med elevantal på +130 personer, samt vejleder på gymnasier.
• Der skal fokuseres på geografisk i Nordjylland og Midtjylland.
3) Kommende arbejdsopgaver (J,K,K,L,M,V):
Formand:
• Kontakte AS og DIA ang. samarbejde.
• Journalist fra AS.
• Få etableret kontakt til webudvikler og få re-designet hjemmesiden for ASU, i samarbejde
med Louis som overtager denne arbejdsopgave. Prototypen skal være klar gerne i marts og
allersenest 1. april.
Kasserer:
- Udarbejdelse af regnskab
- Kontingent
- Kontakte forlag ang. trygge bog.
- Det er blevet samstemmigt vedtaget i bestyrelsen at Johanna som sideopgave mod betaling
retter korrektur på bogen som bestyrelsesmedlemmet Katrine har fået skrevet. Dette
skyldes, at det tager væsentlig lang tid og ligger udenfor hendes reelle arbejdsopgave, som
er økonimi.
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Katrine:
•
•
•
•

Udarbejdelse af bog
Sætte sig ind i høringssvar som bestyrelsen har modtaget.
Sætte sig ind i adoptionsloven
Arbejdsgruppe ang. foredrag på ungdomsuddannelser

Louis:
•
•
Vasilica:
•
•

Kontakte webudvikler ang. udarbejdelse af re-designe hjemmeside
Arrangere café-event

Arbejdsgruppe ang. foredrag på ungdomsuddannelser
Grafiske arbejdsopgaver ad hoc.

Mette:
• Arbejdsgruppe ang. foredrag på ungdomsuddannelser
• Rette korrekturer ad hoc.
4) Evt.? (skal sendes på skrift til formanden seneste 1 uge inden bestyrelsesmødet):
• Der er intet nævneværdigt.

GODKENDT AF:
DATO: 8. februar 2021
UNDERSKRIFT
Formanden
Kasper Hjorth Jørgensen
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