Formandens beretning
En gennemgang af året 2015 i Foreningen Grækenlands Venner
1. Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2015 haft 5 bestyrelsesmøder, samme antal som sidste
år, d. 13.1.15, 2.3.15, 30.3.15, 28.9.15, 23.11.15.
I nuværende år d. 1.2.16.

2. 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.
Det er vi glade for, så det må I meget gerne fortsætte med.
3. Hjemmeside
Her er Jørgi den absolute mester og vi takker ham for alt det arbejde han
har investeret i det, med at etablere den og vedligeholde den.
4. Arrangementer
I 2015 har vi organiseret 5 arrangementer, navnlig sommerturen 2015 d.
31.5.15, udflugt i Stevns og Vemmeltoft kloster og Køge Mini-By med
efterfølgende spisning på restaurant Rhodos.
D. 29.8.15, sensommer arr. var rundvisning på Kastellet og
efterfølgende indtagelse af kaffe på café Oscar.
Arrangementet med Anna Birke d. 10.4.15 aflyses pga sygdom.
D. 2.10.15 foredrag med Anna Birke om ”Lilleasiatisk musikindflydelse på
græsk musik. Bagefter spisning på Dalle Valle.
D. 6.12.15 fandt glöggfesten sted på restaurant Akropolis.
D. 26.2.15 generalforsamling med efterfølgende spisning.
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, Marie-Louise fortælle om, når hun gennemgår regnskabet om lidt.
Tak til Jørgi, Marie-Louise, Hanne Jensen, Birgith, Majbritt og Hanne
Madsen.

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.
Spiros Divaris, formand

