
 

 
Referat 2 Timer om Ugen - Årsmøde Odense 12.04.21  
 

1. Valg af dirigent 
Pia Sigmund bød velkommen. Alaa Abdol-Hamid var teknikstyrer. 
Katrine Frederiksen blev valgt som dirigent. 

 
 

2. Valg af referent 
Havvanur Demir blev valgt som referent. 

 
 

3. Formandens beretning 
Deltagerne præsenterede sig selv og dernæst berettede Pia Sigmund følgende beretning: 

Beretning ved årsmødet 12. april 2021    2 Timer om Ugen 
Jeg vil gerne begynde med at præsentere bestyrelsen for 2 Timer om Ugen, der blev valgt ved 
årsmødet i 2020. Jeg står her ikke alene, men sammen med jer. Næstformand Birgitte Vinsten, 
kasserer Karsten Fogde, Sten Schaumburg-Muller, Zahra Dashti, Kis Stentoft, Omar Bibi og vores 
suppleant Meho Selman. 
Vi startede 2020 med den gode nyhed, at Odense Kommune igen bevilligede 2 Timer om Ugen et 
stort beløb til den daglige drift. Jeg vil gerne her straks fra starten sige en stor tak til kommunen, der 
til hver en tid har fulgt os med positiv opmærksomhed og med stor velvilje. 
2020 har været et bemærkelsesværdigt år i 2 Timer om Ugens historie – af mange grunde. Det hele 
begyndte så godt, men så kom corona allerede i marts måned. Vi måtte sætte sprogklubberne i både 
Odense og Esbjerg på stand-by, og mange af vores frivillige holdt for en tid op med at mødes med 
deres børn. Odense Kommune oprettede i to omgange små hjælpepakker, og vi var så heldige at få 
del i dem begge. Det betød, at vi dels kunne give hvert af vores børn i match en bogpakke, og dels 
at vi kunne starte en hjemmeside henvendt til frivillige og forældre. Nogle af vores frivillige hjalp til 
med at hente og fordele de mange bogpakker til børnene privat. Den store udfordring var og er nu 
igen: Hvordan holder man liv i en organisation, der i høj grad handler om den tætte, menneskelige 
kontakt? Vores barselsvikar Gitte Dreymann talte med både forældre og frivillige for at holde 
kontakten ved lige. Efter et par måneder lettede trykket heldigvis, og de allerfleste kunne mødes 
igen. Men for vores små tosprogede børn har det stor betydning, om de kan mødes med deres 
sprog- og kulturvenner, og i sprogklubberne betyder kontinuiteten, at man mødes og legetræner 
det sproglige og det sociale, rigtig meget. 
Måske derfor var vi så heldige at få ja til vores ansøgning til Novo Nordisk Fonden, Comeback from 
COVID-19 – Supporting the learning of vulnerable Children eller på dansk: Nye veje til dansk for 
flersprogede børn – i overgangen fra dagtilbud til skole, således at vi per 1. september kunne 
begynde et stort toårigt udviklingsarbejde omkring sprogklubberne i tæt samarbejde med Syddansk 
Universitet. Vi var allerede godt i gang med et meget inspirerende samarbejde med universitetet, 
med lektor Laila Kjærbæk fra Center for Sprog og Læring, Institut for Sprog og Kommunikation, og 
med lektor Caroline Schaffalitsky de Muckadell og adjunkt Anni Nielsen fra Filosofi i Skolen, Institut 
for Kulturstudier, og nu kunne samarbejdet fortsætte. Nu med nye samarbejdspartnere, Vollsmose 
Bibliotek, Abildgaardskolen – fra august 2021 Odinskolen. Der er fuld gang i udviklingen af helt nye 
metoder og materialer, der kan danne forbillede for sprogtræning og legende læring omkring 



 

skolestarten for mange flere end børn i Odense og i Esbjerg. Her møder vi et stort behov. Det har 
været og er en stor glæde at udvikle sprogklubberne, således at 2 Timer om Ugen nu står på to ben: 
Match én-til-én og sprogklubberne. 
15. august vendte Alaa Abdol-Hamid tilbage fra sin barselsorlov. Vi var så heldige, at hun og Gitte 
Dreymann kunne arbejde sammen i et par måneder og således sikre kontinuiteten. Det har været – 
og er stadig – ekstra krævende at være daglig leder eller koordinator i 2020 og i 2021, idet 
udviklingen i coronakrisen har været præget af mange skift og masser af aftaler, der pludselig og 
med kort varsel skulle arrangeres, aflyses og udsættes. Man skal være omstillingsparat og kreativ 
og vedholdende. Jeg vil gerne sige en stor personlig tak for det gode – næsten daglige – samarbejde, 
jeg har haft med jer begge to. Det har været en fornøjelse at finde vej gennem alle udfordringerne 
sammen med jer og endda finde frem til gode, holdbare løsninger. 
Vi har også haft et tæt og godt samarbejde med koordinator Havvanur Demir og med bestyrelsen i 
Esbjerg. Esbjerg var finansieret i hele 2019 og 2020 af Lauritzen Fonden. Havvanur kunne aflevere 
en meget flot og tilfredsstillende rapport for de to år til Lauritzen Fonden i januar i år. Her i 2021 får 
Esbjerg midler af #18 og andre fonde. 
I slutningen af 2020 fik vi igen en god nyhed: Et flot beløb til den daglige drift fra Odense Kommunes 
#18-midler, og denne gang for en to-årig periode. 
Trods de store udfordringer med corona er det lykkedes at holde aktiviteterne og kontakterne i gang. 
Vi har et pænt antal aktive i 2 Timer om Ugen: 57 familier, 65 børn og 58 frivillige.	Så snart landet 
åbner igen, vil det være muligt at matche endnu flere af vores børn og frivillige på ventelisterne og 
sætte gang i sprogklubberne. 
Straks i september kunne vi gennemføre en udflugt til Zoologisk Have for omkring 70 børn og voksne, 
takket være en donation fra Poul Erik Bech Fonden. Udflugten var blevet udsat flere gange, som så 
meget andet. 
Igennem flere år har det været et stort ønske at få mere stabilitet i 2 Timer om Ugens økonomi. Det 
har altid været et stort pres og et stort arbejde at søge om de ikke helt ubetydelige midler, der er 
brug for til drift af en organisation. Det har ofte været forbundet med stor usikkerhed, om vi kunne 
fortsætte det kommende år og på hvilket niveau. Det har været vigtigt for os ikke at gå på 
kompromis med kvaliteten i vores arbejde: God kontakt, stor hjælpsomhed og åbenhed, respekt for 
hinanden, stor opmærksomhed på at udvikle metoder. Det økonomiske ansvar har ofte givet os 
hovedpine. Dog heldigvis ikke i 2020, hvor kommune og fonde har givet os tilstrækkelige midler at 
arbejde med. 
Vi er ofte blevet kontaktet af enkeltpersoner eller af grupper fra andre kommuner, der foreslår os 
at oprette en lokalafdeling af 2 Timer om Ugen i deres kommune og fortæller os, hvor stort behovet 
er for en indsats, som den vi kan tilbyde. Hvis vi havde haft større muskler, kunne vi for længst have 
oprettet 2 Timer om Ugen flere steder i landet. 
For godt et år siden kom vi i kontakt med Fonden for Socialt Ansvar, en paraplyorganisation i 
København, som bl.a. rummer Natteravnene, Bydelsmødre og Baba. Vi skrev en ansøgning og blev 
optaget i Fondens såkaldte Rugekasseforløb. Der gik ikke lang tid, før Fonden opdagede, at 2 Timer 
om Ugen er en veludviklet, velafprøvet og erfaren organisation, og interessen for os voksede 
mærkbart. Alle forbedelserne er nu på plads, og vi har længe været i god kontakt med vores 
kommende kontaktperson, chef for programudvikling Mikkel Hyldebrandt Jensen. Nu er dagen for 
den formelle indtræden i Fonden ganske nær, den 15. april. 
Foreningen 2 Timer om Ugen fortsætter som en af – indtil videre – to lokalforeninger, den anden er 
i Esbjerg, der holder sit årsmøde den 14. april. En af de mange forbedelser til vores indtræden i 



 

Fonden har været en gennemgribende forandring af vedtægterne, der bliver fremlagt i aften. De 
nye vedtægter er godkendt af Fonden og er tilpasset de nye vilkår, hvor Fonden har det 
adminstrative ansvar. 
En anden konsekvens af 2 Timer om Ugens indtræden i Fonden er, at bestyrelsens arbejde får mere 
karakter af lokal arbejdsgruppe. Derfor vil der være en del udskiftning af bestyrelsesmedlemmer her 
i aften. 
Der er så mange mennesker, der skal takkes for deres store indsats for foreningen 2 Timer om Ugen 
og for organisationen. Først og fremmest TAK til alle vore frivillige derude, der gør et stort og meget 
nyttigt arbejde med børnene. Tak til jer alle, fordi I har holdt modet oppe under coranaen. Dernæst 
vil jeg gerne sige en stor tak til bestyrelsen for engagement og godt samarbejde, ikke mindst til vores 
kasserer, Karsten Fogde, der omkring årsskiftet 2019-2020 sprang ind i en vanskelig situation og 
sammen med vores revisor, Birgit Turn, fik vores økonomi op på et professionelt niveau. Det er en 
stor glæde og lettelse at kunne aflevere regnskabet for foreningen i bedre stand end nogensinde 
før. En særlig tak til vores næstformand, Birgitte Vinsten, der har været en rigtig god sparring partner 
gennem mange år, og til Sten Schaumburg-Muller, der har været en helt uundværlig rådgiver og 
støtte, når vi skulle tegne kontrakter og udfærdige nye vedtægter. Og endelig mange tak til alle 
vores gode samarbejdspartnere. Her ikke mindst Beboerhuset her i Godthåbsgade, som vi altid har 
haft et fortræffeligt samabejde med. Vi er meget glade for at være her! 
Det er med stor glæde, at 2 Timer om Ugen indtræder i Fonden for Socialt Ansvar. Jeg er helt sikker 
på, at vi ikke kunne få en bedre løsning og en bedre partner. Jeg glæder mig til at se, hvordan Fonden 
vil udvikle 2 Timer om Ugen i fremtiden. Al mulig held og lykke! 
Pia Sigmund, 12. april 2021 

 
Beretningen blev vedtaget. 

 
 

4. Fremlæggelse af regnskab 
Karsten Fogde fremlagde regnskab for 2020 og et særskilt regnskab for perioden 01.01.21-
09.04.21 Regnskaberne blev godkendt. 

 
 

5. Valg af fem medlemmer plus to suppleanter til den kommende lokale bestyrelse 
Pia Sigmund og Alaa Abdol-Hamid fortalte om den nye arbejdsgruppes opgaver: Skabe 
aktiviteter, lave kommunikation, hverve nye frivillige, lave PR. Kort fortalt at dem, som 
allerede er i gang, de kan komme med deres viden – hvordan kan vi i fællesskab løfte 2 Timer 
om Ugen. 
 
Pia Sigmund, Nancy Lumeh, Anne Sofie Nielsen, Zainab El-Hassan og Ibrahim El-Hassan blev 
valgt som medlemmer. Birgitte Vinsten blev valgt som suppleant. 
Kasserer i den afgående bestyrelse, Karsten Fogde, fortsætter, indtil indtræden i FSA er vel 
overstået. 
 
Dirigenten vurderede at bestyrelsen blev valgt. 
 

 



 

6. Orientering om indtrædelsen i Fonden for Socialt Ansvar 
 
 
6.a. Orientering om vedtægtsændringer 
 
Pia Sigmund præsenterede kort vedtægtsændringerne. 
Birgit Turn blev valgt som revisor det første år. 
 
6.b. Orientering om 2 Timer om Ugens fremtid i Fonden for Socialt Ansvar ved Mikkel 
Hyldebrandt Jensen, chef for programudvikling i FSA 
 
 
Mikkel Hyldebrandt Jensen takkede for et godt forløb og præsenterede dernæst kort FSA’s 
nuværende indsatser og fortalte lidt om sig selv. 
 
 

7. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

 
 

8. Eventuelt 
Der var ikke noget til dette punkt. 

 
 

Pia Sigmund takkede for god ro og orden samt for den store hjælp, som dirigenten Katrine 
Frederiksen formåede til Zoom mødet. 

 


