Formandens beretning.
Gennemgang af året 2013 i Foreningen Grækenlands Venner.

Arbejdet i bestyrelsen.
Bestyrelsen har 2013 haft 5 bestyrelsesmøder lige som året før.
Vi har holdt bestyrelsesmøde på Pavé på Gråbrødre Torv, 3 gange på Akropolis og 1 gang på den italienske
restaurant Nino og Franko på Blegdamsvej.
Når vi har bestyrelsesmøde, får vi et tilskud til vores udgifter med 100 kr. pr. næse.
Der er også noget, der hedder en bestyrelsesmiddag. Her er der ingen dagsorden og vi får et tilskud på 300
kr. pr. næse. Det sker 1 gang om året – og det glemte vi så i år. Og det er ikke første gang, vi har glemt det.
I forbindelse med sidste generalforsamling havde bestyrelsen ønsket, at inddrage suppleanterne noget mere
i bestyrelsens arbejde.
Suppleanterne er blevet inddraget ved, at de får de samme mails, som bestyrelsen får og derved også får
mulighed for at deltage 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. Desuden er der sket det, at Birthe
efter eget ønske er stoppet i bestyrelsen. Efter en snak med de 2 suppleanter, er Hanne Jensen gået ind i
bestyrelsen – og det er gået fint. Jeg synes, vi har et godt samarbejde i bestyrelsen og vi har det hyggeligt
sammen og jeg vil gerne sige tak til de andre i bestyrelsen. Tak til Spiros, Jørgi, Marie-Louise, Hanne Jensen
og Majbritt. Tak for jeres indsats.

Nyhedsbrevet.
Der er sendt 6 Nyhedsbreve ud siden generalforsamlingen i 2013 – i marts, maj, juli, september, oktober og
nu her i januar.
Det har i en del år været mig, der har stået for Nyhedsbrevet, men i det forløbne år har vi lavet lidt om på
arbejdsfordelingen i bestyrelsen, så jeg har kun lavet et enkelt Nyhedsbrev – resten har Jørgi klaret. Og det
har jeg været godt tilfreds med.
Og alle er stadigvæk meget velkomne til at sende noget, der kan bruges i Nyhedsbrevet.
Hjemmesiden står Jørgi for. Han har lavet den og holder den à jour og I må meget gerne komme med
idéer til hjemmesiden – gerne i dag eller kontakte Jørgi efter generalforsamlingen.

Arrangementer.
Der var planlagt 6 arrangementer i 2013.
Februar – 18.02. Generalforsamling + Akropolis
April - 19.04. René Nielsen fortalte om sin rejse fra Zakynthos over Peloponnes til Athen – og viste flotte
billeder. Bagefter spiste vi på Eros.
Juni - 22.06. Sommerturen med bus til Tadre Mølle i Elverdamsdalen og til Andelslandsbyen Nyvang ved
Holbæk + spise på Mythos i Lyngby (bussen kørte dertil).
August - 24.08. Sensommerturen til Karen Blixen museet + spise på en restaurant i Rungsted havn. Kun 12
deltagere – der var ikke fælles transport.
Oktober – 04.10. maleren Jytte Loehr – besøg i hendes atelier i Nordhavn. Jytte Loehr fortalte meget
spændende og interessant om sit liv. Kun 14 deltog – måske fordi vi skrev i invitationen, at der ikke var så
mange stole. Bagefter spiste vi på en vietnamesisk restaurant.
December – 07.12. Gløggfest på restaurant Akropolis.
I 2013 har vi efter et arrangement været på Akropolis, Eros, Mythos i Lyngby, en restaurant i Rungsted havn,
en vietnamesisk restaurant ved Nordhavn station og en gang til på Akropolis.

Årets resultat.
Jeg synes, der plejer at komme en del medlemmer til de forskellige arrangementer, men i år har det haltet et
par gange. Og måske er der en god grund til det. Som I nok har lagt mærke til, er der til denne
generalforsamling sat 2 nye punkter på dagsordenen og punkt nr. 8 er netop en diskussion af foreningens
arrangementer - så det skal vi snakke om lidt senere.
Vedr. foreningens økonomi, så ser det pænt ud.
Noget af det skyldes, at der efterhånden er rigtig mange medlemmer, der modtager Nyhedsbrevet på mail.
Det er en god ting og det sparer foreningen for en del udgifter.
Og så var der jo også det med bestyrelsesmiddagen, der også blev sparet væk – men økonomien vil vores
kasserer, Marie-Louise fortælle om, når hun gennemgår regnskabet.
Til slut vil jeg gerne sige tak til medlemmerne af Foreningen Grækenlands Venner for jeres opbakning og tak
for de forslag og idéer I kommer med. Tak for i år
Hanne Madsen
formand

