
 
 

1 
 

 

 Odense, torsdag d. 11. april 2021  

Referat af ekstra generalforsamling den 11. april 2021 for Røde Sol 

Kulturforening - RSKF. 

Vores møde foregik online. 

Deltager: fleste medlemmer.  

1) Najlaa Ahmad Rammo blev valgt som referent.  

2) Aysel Hagi blev valgt som dirigent.   

Grundlægger Aysel Hagi bød velkommen. 

*- ny vedtægter er gennemgået og blev godkendt af 

ekstrageneralforsamlingen.  

- Kontingent og økonomi. 
Kasserer Najlaa Rammo gennemgik regnskab for 2020-2021og regnskabet blev 
godkendt af medlemmerne. 

 

- Aktiviteter:  
Der blev drøftet hvilke aktiviteter som ville være spændende og interesserende for 
kvinder og børn.  
Der blev nævnt en masse forslag bl.a. 
 
1 - Udendørs aktiviteter for kvinder (gåture) om fredagen fra kl 17 - 19 
 
 
2 - Madklub en gang om ugen. 
 
 
3 - Campings tur i naturen en gang om året. 
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4 - Musikundervisning for børn. Børnekor og dans om lørdagen fra kl 17 - 19 
 
 
5 - Zumba og yoga for kvinder og børn om mandagen fra kl 17 - 19 
 
 
6 - Sprogtræning for kvinder mens vi har syning i sygværkstedet om tirsdagen og 
torsdagen fra kl 16 - 19.  
 
 
7 - Multikulturelle traditionelle højtideligheder for voksne og børn fx fastelavn, påske, 
jul og Eidfest.  
 
 
8 - Spilleaftener for voksne og børn en gang om måneden.  
 
 
9 - Foredrag fra forskellige faglige personer fx psykologer og fysioterapeut 3 gange 
om året.  
 
 
10 - Sygværkstedet to gange om ugen. Tre timer for hver gang. Hver tirsdag og 
torsdag fra 16 - 19, sammen med undervisning syriske (oplæring af forskellig 
metoder) 
 
 
11 - Håndarbejde for kvinder og børn en gang om måneden. Ofte lørdag 
eftermiddag. 
 
 
12 - Oversættelse af dokumenter og breve om fredagen kl 11 - 12.  
 
 
- Formands post gælder i 3 år. 
- Næstformand, Kasserer og revisor post gælder i 2 år 
- Bestyrelsesmedlemmer og Suppleanters gælder i et år. 
 
 
Aysel og Bodil Tove kontakter bestyrelsen for et nyt møde, når tiden er inde. 
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Oversigt over bestyrelsesmedlemmer for 2021: 

 

A- Bestyrelsesformand: Aysel Hagi  

➢ Slåenhaven 241 

➢ 5240 Odense NØ 

➢ Mobil: 50245070  

➢ E-mail: gulshan@live.dk     

➢ Underskrift 

 

________________________________________ 

                   

❖ B- Næstformand: Bodil Tove Jeppesen  

➢ Bådvej 57 

➢ 5340 Odense NØ 

➢ Mobil: 21833434 

➢ E-mail: utopia.05@hotmail.com 

➢ Underskrift. 

 

________________________________________ 

❖ C- Kasserer: Najlaa Ahmad Rammo 

➢ Nyborgvej 189, 3Tv. 

➢ 5220 Odense SØ 

➢ Mobil: 52 614 298 

➢ E-mail: rammo24@hotmail.com 

➢ Underskrift 

➢  

   ________________________________________ 

mailto:gulshan@live.dk
mailto:utopia.05@hotmail.com
mailto:rammo24@hotmail.com
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❖ D-Bestyrelses medlem: Christine Skovgård 

➢ Bøgeparken 98, 1.mf. 

➢ 5240 Odense NØ 

➢ Mobil: 27 51 7877 

➢ E-mail: christine.ddv36@gmail.com 

➢ Underskrift. 

➢  

 

 

 

➢ E- Bestyrelses medlem: Ghania Aldrkhabani 

➢ Fyrreparken 12, 2 TH 

➢ 5240 Odense NØ 

➢ Mobil: 50535147 

➢ E-mail: ghania1234@hotmail.com 

➢ Underskrift. 

➢  

 

➢ F- Suppleant: Saba Shaker Abdul Quader 

➢ Johannes Larsens Vej 14, 4 th. 

➢ 5220 Odense SØ 

➢ Mobil: 22757700 

➢ E-mail: saba77@live.dk 

➢ Underskrift. 

➢ _________________________________________________ 

mailto:christine.ddv36@gmail.com
mailto:ghania1234@hotmail.com
mailto:saba77@live.dk
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➢ G- Suppleant: Dalal Ahmad 

➢ Bøgeparken 244, st.tv. 

➢ 5240 Odense NØ 

➢ Mobil: 27656547   

➢ Underskrift 

➢ _________________________________________________ 

 

5) Fastsættes af kontingent enkeltvis for 2021 - 2022: 

➢ Kontingentet betales én gang årligt. 

➢ Kontingent 2021 – 2022 / 300 kr. 

6) Eventuelt: 

➢ Næste generalforsamling i 2. kvartal af 2022. 

➢ Kontingentet for hvert kalenderår forfalder til betaling mellem 01-20 

januar. 

➢ Kommunikation medlem Røde Sol Kulturforening medlemmer skal foregå 

på Facebook siden og WhatsApp. Aysel vil give administrationsrettigheder 

til denne Facebook side til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

➢ Som afslutning på mødet generalforsamling takkede formanden for mødet 

og gav udtryk for glæde over det fremmøde med ønske om fremtidigt 

samarbejde. 

Med venlig hilsen 

Røde Sol Kulturforening  

Dato og underskrift af bestyrelsesformand eller en af fuldmagthavende eller 

kassereren. 

 

Navn:                                                 Dato:                                          Underskrift: 


