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                                                                                                                                  Odense, lørdag d. 29.02-2020 
                                                                                                                                     
 

 Generalforsamling for Røde sol – Danmark 

Dato: lørdag den 29-02-2020, kl. 10.30. til kl. 13.00. 

Sted: Vollsmose Alle 10.  Odense. Vollsmose Tovet i Kælderen. 

*/ valg af dirigent og referent: 

    Dirigent: Aysel Hagi. 

    Referent: Bengîn Sulivani. 

*/ Formanden, Bengîn Sulivani fortalte om Røde Sols humanitær arbejde i 2019.  

 */ Kasseren, Abdelrahman Saleh Juma gennemgik regnskabet for 2019 og  

     regnskabet blev godkendt.   

*/ Næstformands beretning, Aysel Hagi>>> Fortalt om projektet ” Lær at Sy ”  

    Hun synes det går rigtig godt og der er 35 glade kvinder der deltager 

    Lige nu og hun synes det bliver flere og flere, jeg ønsker at der kommer flere    

   til at være parat og stille sig ved RSs kræmmermarked og ikke kun være mig 

   i hver gang. 

*/ Kontingentet betales en gang årligt og helst i løbet af d. 01.01 – 15.01 i hvert  

    år. Kontingent for 2020: 300 kr. f. en familie / 200 kr. f. en enkelt person og    

    100 kr. f. Studerende / pensionister. Ud over kontingentet modtager vi altid  

    med glæde frivillige bidrag. Kasserens mindre arbejdes beholdning af  

    kontanter, bliver fleste medlemmer som var til stedet enige om max. 6000 kr. 

*- VALG: 

1- Aysel Hagi genvalg som næstformand i Røde Sol - Danmark. Næste valg 2022. 
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2- Abdelrahman Saleh Juma genvalg som kasser i Røde Sol – Danmark. Næste  

    Valg 2022. 

3- Ali Khalaf. & Lukman Mohammad, genvalg som bestyrelsesmedlemmer i Røde  

    Sol – Danmark. Næste valg 2021. 

4- Shvan Khalaf & Nawaf Jamil Rasho valg som bestyrelsessupleanter i Røde Sol-  

    Danmark. Næste valg 2021. 

¤- Formanden forsætter i sin post til 2021, det betyder næste valg til en ny  

    formand er 2021. 

*/ Næstformands beretning, Aysel Hagi>>> Fortalt om projektet ” Lær at Sy ”  

    Hun synes det går rigtig godt og der er 35 glade kvinder der deltager 

    Lige nu og hun synes det bliver flere og flere, jeg ønsker at der kommer flere    

   til at være parat og stille sig ved RSs kræmmermarked og ikke kun være mig 

   i hver gang. 

*/ Næste generalforsamling er i første sæson af 2021. 

Bengîn og Aysel kontakter bestyrelsen for et nyt møde, når tiden er inde. 
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Oversigt over bestyrelsesmedlemmer for 2020: 
 

 

 
Formand                                     Næstformand                              Kasserer 
______________________________________________________________ 
 
Bengîn Sulivani                            Aysel Hagi                         Abdelrahman Saleh Juma 
 
 
 
________________________  _______________________  _________________________ 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer:                                                  Bestyrelsesmedlemmer:           
__________________________________________________________________ 
 
        Ali Khalaf                                                       Lukman Mohammad 
 
 
 
 
 
Bestyrelsessuppleanter:                                  Bestyrelsessuppleant: 
______________________________________________________ 
 
     Shvan Flit Khalaf                                          Nawaf Jamil Rasho 
 
      

 
 
Med venlig hilsen 
 
 Røde Sol - Danmark 
___________________________ 
         
 
 
                                
                                                
                                                


