Formandens beretning
En gennemgang af året 2016 i Foreningen Grækenlands Venner
1. Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2016 holdt 5 bestyrelsesmøder, samme antal som sidste år, d. 01.02.16, 18.04.16,
27.04.16, 09.08.16, 07.11.16 og i nuværende år d. 07.02.17.
2. Nyhedsbrevet
Der er sendt 4 Nyhedsbreve ud siden generalforsamlingen for 2015 – i
oktober.

februar, april, september og

Alle i bestyrelsen og suppleanterne bidrager med stof til Nyhedsbrevet og der kommer også indlæg fra
forskellige medlemmer.
Det er vi glade for, så det må I meget gerne fortsætte med.
3. Hjemmeside
Her er Jørgi den suveræne mester og vi takker ham for alt det arbejde han har investeret i det, med at
etablere den og vedligeholde den.
4. Arrangementer
I 2016 har vi organiseret 4 arrangementer, sommerturen 2016 d. 05.06.16, udflugt i Jægerspris og
Gerlevparken, Selsø Slot med efterfølgende spisning på Kongsøre kro. D. 28.08.16, sensommertur
med rundvisning på Rosenborg Slot og juvelsamling. Efterfølgende indtagelse af forfriskninger på café
Phønix ved Kultorvet.
Et foredrag som Karin Bæk skulle have holdt d. 07.10.16 blev desværre aflyst.
D. 04.12.16 fandt den årlige glöggfest sted på restaurant Akropolis, hvor en donationsindsamling fandt
sted for Athens fattige blandt medlemmerne og restaurantens gæster. Medlemmet Aase Sandgaard var
virkelig god til at motivere gæsterne til at bidrage til indsamlingen. Pengehjælpen af 250 euro, er blevet
sendt til organisation Emfasis i Athen, som er en privat organisation som hjælper fattige grækere og
flygtninge.
To danske socialrådgiverstuderende havde kontaktet GV med en anmodning om støtte til deres arbejde
og bestyrelsen syntes at det var noget der faldt indenfor foreningens emneområde.
D. 07.07.16 var der bestyrelsesmiddag for afgående bestyrelsesmedlemmer.
5. Årets resultat
Vi vil gerne sige tak til alle foreningens medlemmer. Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen og
suppleanterne for en flot indsats.
Vedr. foreningens økonomi, så ser det pænt ud og det vil vores kasserer, Else, fortælle om, når hun
gennemgår regnskabet om lidt.
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.

