
 

 

Referat af årsmøde 
Esbjerg, 31. marts 2020, kl. 16-17  

Årsmødet blev afholdt virtuelt på Skype 

 
a. Valg af dirigent 

Sabina Jensen Jæger blev valgt. 
 
b. Valg af referent 

Susanne Rønne blev valgt. 
 

c. Formandens/bestyrelsens beretning 
Pia Sigmund fremlagde den mundtlige beretning: 
  
27. marts 2019 blev der holdt stiftende årsmøde i 2 Timer om Ugen - 
Esbjerg. Der blev valgt medlemmer til bestyrelsen. Tiden forinden var 
travl. I efteråret 2019 sagde Lauritzen Fonden ja til at støtte opstarten 
af 2 Timer om Ugen i Esbjerg i to år, 2019 og 2020. Stillingen som 
koordinator blev slået op. I december 2018 blev der holdt samtaler 
med ansøgere til stillingen. Der var slet ingen tvivl i 
ansættelsesudvalget, som bestod af Sara Petersen, Alaa Abdol-
Hamid og Pia Sigmund, om at beslutte sig for Havvanur Demir. 
2 Timer om Ugen - Esbjerg begyndte den 1. februar 2019. Havvanur 
Demir var ansat fra denne dato, og vi fik husly i Krydset på 
Stengårdsvej 313. Vi ansatte også Intisar Haji på timebasis i nogle 
måneder. Havvanur gik straks i gang med at danne sig et netværk i 
det private og kommunen, at lave PR for 2 Timer om Ugen og at se 
sig omkring for at finde de første frivillige og familier. Hun arrangerede 
også en stor og vellykket åbningsreception den 21. februar, hvor i alt 
8 frivillige meldte sig.  
Det første match blev etableret den 17. april lige op til påsken. Inden 
sommerferien var der blevet igangsat 10 match. 
Det første bestyrelsesmøde fandt sted 30. april, og her blev Helle 
Hansen valgt som formand. Den 28. august trak Helle Hansen sig fra 
bestyrelsen. Den 11. september blev Patrizia Madsen valgt som 
formand og Anne Marie Geisler Andersen som næstformand. 



 

Den 22. oktober startede SprogKlubben op med 5 børn og 6 frivillige 
i morgenmadsklubben på Præstegårdsskolen. Inden juleferien var der 
registreret 9 børn. Den har vist sig at være en stor succes, idet der 
d.d. er tilmeldt 20 børn og 8 frivillige. Der er interesse fra flere børn, 
men p.t. er der venteliste. Der er planer om at oprette to hold og en 
forældre-SprogKlub.  
Den 1. oktober flyttede Havvanur kontorplads til Skolebakken 62 i 
Østerbyen. 
Ved udgangen af 2019 var der i alt etableret 19 match, hvilket 
resulterede i, at 28 (19 match + 9 børn i SprogKlubben) børn var 
tilmeldt indsatsen. 18 af disse børn var fra Østerbyen. 
Den 5. februar 2020 fandt et længe ventet fællesmøde mellem de to 
bestyrelser sted i Odense. 
Havvanur Demir har på kun et år formået at gøre 2 Timer om Ugen til 
et kendt navn i Esbjerg og har gjort en stor indsats for at oparbejde et 
vidspredt netværk i kommunen. Hun har rigtig god kontakt med 
børneinstitutioner, skoler, kommune og mange andre parter, og hun 
har sat gang i et godt og positivt samarbejde med mange forskellige 
enkeltpersoner og organisationer.  
2 Timer om Ugen vil gerne sige tak til alle samarbejdspartnere, og ikke 
mindst Lauritzen Fonden, der har støttet vores første to år i Esbjerg. 
Tak for den gode modtagelse i Esbjerg! 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Havvanur berettede efterfølgende, at hun har fortalt sprog- og 
kulturvennerne samt familierne, at det er op til dem selv at finde ud 
af en måde at bevare kontakten på under krisen, men at hun 
naturligvis er behjælpelig.  

 
d. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

Regnskab for 2019 blev godkendt. 
 

e. Fastsættelse af kontingent 
Pia Sigmund foreslog uændret kontingent pa ̊ 100 kr. pr. år. 
Dette blev godkendt.  

 



 

 
f. Valg 

f1. Valg af fem medlemmer, tre i ulige år, to i lige år, 
   alle for to år ad gangen 
Anne Marie Geisler Andersen og Sara Petersen blev valgt for to år. 
Sabina Jensen Jæger, Thomas Abrahamsen og Susanne Rønne 
fortsætter endnu et år. 
 
Patrizia Madsen havde ønsket at træde ud af bestyrelsen og blev 
takket for sit virke i 2 Timer om Ugen og ønsket held og lykke med 
sit fremtidige arbejde.  

 

f2. Valg af to suppleanter, for to år ad gangen, den 
   ene er på valg i lige år, den anden i ulige år 
Der er pt. ingen suppleanter. 

 

f3. Valg af revisor 
 Birgit Turn Jensen blev valgt 

 

f4. Valg af revisorsuppleant 
 Peter Ørting blev valgt. 

 
g. Indkomne forslag  

Der var ingen indkomne forslag. 
 

h. Eventuelt 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og landsformanden takkede 
dirigenten for godt dirigentskab trods omstændighederne. Der blev 
derefter afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. 
 
 
 
Esbjerg 7. april 2020  


