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REFERAT 
 

1. Valg af dirigent. 
Marek Kozon  blev valgt til forsamlingens dirigent. 

 
2. Formandens beretning. 
30  medlemmer registreret per dagens dato   i  2013.  Forsamlingen er beslutningsdygtig.  
Faste arrangementer blev gennemført også i 2012.  Desuden digtaften. Kvindefolk og mandefolkdag i 
bowlinghallen. Arrangementer til børn: juletræsfest, fastelavn. Børnedag blev ikke til noget pga. få 
tilmeldinger. 
Polakker i Nordjylland ugør nu en anden gruppe hvor nyankomne udgør flertal med andre behov so 
andre polakker. Der er bedre kommunikations- og transportmuligheder med Polen. Selvom om der er 
udsving i antal medlemmer er vi stadigvæk den største polske organisation o Danmark. 
Vi har taget flere initativer ift. de nyankomne polakker, f.eks.. informationsmøde om skat, lov og 
arbejdsmarkedsforhold. Desværre Det polske Udenrigsministerium vil ikke være behjælpelige i den 
slags initiativer.  Det polske udenrigsministerium trækker deres støtte tilbage  til polsk undervisning og 
polske skoler. Polsk undervisning  og generelt arbejde med børn  er Polsk Forenings prioritet. Vi skal 
satse på aktiviteter for børn fremover. 
 
Forenings 25 års jubilæum. Vi har sendt 5 ansøgninger til det polske udenrigsministerium om støtte i til 
arrangementet. Der er ikke  interesse eller støtte den polske ambassade. Vi har ikke  60-70.000 kr. til 
det oprindelige omfattende program som vi har ansøgt om. Vi vil begrænse sandsynligvis jubilæum til 
én festlig aften til  medlemmer. 
 
Mariusz og Tomasz foreslog kontakt il 3f, polsk konsulent Sebastian for at udvide  
 
Forsamlingen godkendte formandens beretning 

 
3. Årsregnskab 2012. 
58 medlemmer i 2012 (7 børn i skolealder). Et underskud på 5.885 kr. Det skyldes hovedsagelig, at vi 
har faldende antal medlemmer samt 2 arrangementer med stor underskud.  
46. 000 egen kapital. 
 
Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen. 
 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 

Valg af: 

 tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år og tre suppleanter for 1 år.  

 revisor og revisorsuppleant 
 
Personer med mindst antal stemmer blev valgt som suppleanter. Stemmeudvalget erklærede, at der 
blev afgivet 16 stemmer  
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Jadwiga Jonsdottir  15    
Teresa Tranholm  13 
Lidia Szewielinska  10 
Wanda  Olesinska  4 
Mariusz Szkoda  5 
Celestyna Slowinska  4 
   
Til revisor/revisorsuppleant følgende blev valgt enstemmigt: 
Revisor:   Jens Pilegaard 
Revisorsuppleant:   Jacek Jasinski 
 
Bestyrelsen er efterfølgende sammensat af følgende personer: 
Marek Kozon (formand), Jadwiga Jonsdottir, Witold Szwebs, Cæsar Szwebs, Teresa Tranholm, 
Dagmara Jasinska, Lidia Szewielinska; suppleanter: Mariusz Szkoda, Wanda Olesinska, Celestyna 
Slowinska. 
 

5. Kontingent.  
Forsamlingen godkendte kontingent på samme niveau. 
 

6. Indkomne forslag 
Der kom 2 forslag til formanden.  
 
Wanda Olesinska: 
 kan arrangere 2 kulturelle arrangementer: Plants rock , pop. 4 personers. Vi gerne have tilbagebetaling 
af returtransport fra Polen 
Fasolki – en stor børnegruppe , op til 120 medlemmer, tilbagebetaling af retur transportomkostninger. 
 
Tomasz Piesiak: 
En ny Internet portal kan forbedre image for foreningen, især ifm. faldende antal medlemmer. Ny Web 
portal, der kan være interessent for polakker især for de unge. Opfriskning of forenkling  af 
hjemmesiden til at begynde med. Internet portal med nyheder fra Polen og Danmark med forventning 
af reklamer der kan sponsorere personer der arbejder med forenings portal. 
Der er plads til at etablere en Web portal der er 35.000 polakker i Danmark (60.000 uofficielt).   
Man skal lave et arbejdsmøde, hvor der kan komme forslag til fornyelse af hjemmesiden. 
 
Benek Szwielinski: 
Fremover foreningens annoncer også på polonia.dk eller polonia.info, hvor der er større publikum. Eller 
foreningens profil på facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


