Formandens beretning. En gennemgang af året 2014 i Foreningen Grækenlands Venner.
1. Arbejdet i bestyrelsen.
Bestyrelsen har i 2014 haft 5 bestyrelsesmøder, samme antal som sidste år.
Vi har holdt bestyrelsesmøde på Rhodos på Jyllingevej, på Fata Morgana på Borups Plads 26,
Bakaliko i Fiolstræde 13 og 2 gange på Akropolis.
2. Suppleanterne er blevet inddraget mere i bestyrelsens arbejde, og vi har i bestyrelsen talt om, at
vi gerne vil inddrage dem endnu mere.
Suppleanterne er blevet inddraget ved at de får de samme mails, som bestyrelsen får og derved
får de også mulighed for at deltage løbende i bestyrelsesarbejdet.
De er også blevet inviteret med til 2 bestyrelsesmøder, hvor vi bl.a. har talt om, at suppleanterne
kunne deltage mere aktivt i tilrettelæggelsen af de forskellige arrangementer og evt. skrive referat
af et arrangement til Nyhedsbrevet. Og det er så også sket i år.
3. Nyhedsbrevet.
Der er sendt 6 Nyhedsbreve ud siden generalforsamlingen i 2014 – i marts, maj, juli, september,
oktober og nu her i januar.
Alle i bestyrelsen og suppleanterne bidrager med stof til Nyhedsbrevet og der kommer også indlæg
fra forskellige medlemmer, der ikke sidder i bestyrelsen.
Det er vi glade for, så det må I meget gerne fortsætte med.
4. Hjemmesiden står Jørgi for. Han har lavet den og holder den à jour.
Og I må meget gerne komme med idéer til hjemmesiden.
5. Foreningens arrangementer.
I 2014 har der været 6 arrangementer.
I februar holdt vi generalforsamling og var på Akropolis bagefter.
I marts var vi i den russiske kirke og bagefter på café Oscar.
I maj gik Sommerturen med bus til Odsherred. 1. stop var hos ikonmaleren Kurt Syberg. 2. stop var
Kongsøre kro, hvor Apostolis havde lavet mad til os. 3. stop var Hempels glasmuseum.
I september havde vi Sensommerturen, en rundvisning på Glyptoteket og bagefter spisning på Rio
Bravo.
I november havde vi foredrag med Athina om ”græske familietraditioner og fester – set med
græske og danske øjne” og ”billeder og fortælling om Thessaloniki og Metheora”. Bagefter spiste vi
på Eros
I december havde vi gløggfest på restaurant Akropolis.
6. Årets resultat.
Jeg synes, det passer meget godt med 6 arrangementer om året. Og det er godt, der kommer en
hel del medlemmer til de forskellige arrangementer
Vedr. foreningens økonomi, så ser det pænt ud og det vil vores kasserer, Marie-Louise fortælle
om, når hun gennemgår regnskabet om lidt.
Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og suppleanterne for jeres indsats.
Tak til Spiros, Jørgi, Marie-Louise, Hanne Jensen, Majbritt og også til Anja (som ikke kunne
komme og være med her i aften).
Og så vil jeg selvfølgelig også gerne sige tak til alle foreningens medlemmer.
Det er godt at se jer til de forskellige arrangementer og det er altid hyggeligt, at være sammen med
jer.
Tak for jeres opbakning og tak for de forslag og idéer I kommer med.
Tak for i år
Hanne Madsen, formand

