
Referat af bestyrelsesmøde i Det Europæiske Hus tirsdag den 9. december 2008 kl. 16 – 20 i Ved 
Glyptoteket 6, kld. 1575 København V.

Tilstede:
Henning Sletved, Flemming Rasmussen, Anse Leroy, Poul Roepstorff, Ove Lund, Henrik Haubro 
(kom senere) og Lise From.

Tilstede var også Lene Petersen mhp orientering om situationen i Hviderusland.

Afbud fra Knud-Erik Sabro og Hans Henrik Christensen.

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Økonomi
3. Ideer til aktiviteter i 2009
4. fastlæggelse af mødedatoer for 2009, herunder generalforsamlingen, der i henhold til 

vedtægterne skal afholdes i april måned.

Pkt. 1 – siden sidst:
Rumænien:
Flemming oplyste, at Eugen og Aurel fortsætter i forårssemesteret på Egmonthøjskolen, hvor man 
forsøge at tage Aurel i praktik i køkkenet (han har erfaringer med dette arbejde fra Rumænien). 
Endvidere orienterede Flemming om møde i Vordingborg den 16. januar 2009 mhp etablering af ny 
DEH-sektion i det gamle Storstrøms amt (se HusInformation nr. 4/2008).

Hviderusland:
Lene Petersen orienterede om nyt projekt ”Patientrettigheder”, som EU-Kommissionen i Kiev har 
anbefalet.  Endelig godkendelse kan forventes i løbet af januar 2009. Lene udleverede ”Part A. 
Concept Note.  Promoting the rights of patients in Belarus by carrying out research, training and 
involvement activities” Projektets varighed er 18 måneder.
Vedr. Civilsamfundets vilkår i Hviderusland oplyste Lene Petersen, EU-Kommissionen nu er i gang 
med at opgradere opgaven, dvs. den ”3. sektor” (se HusInformation nr. 4/2008)  Hviderusserne 
ønsker selv at være med til at prioritere EU-indsatsen, således at udviklingen sker ud fra borgernes 
behov. Lene Petersen udleverede ”Draft Resolution of the Conference “Participation of the local 
governments in the EU Programmes” (8/12 2008).

Herefter diskussion om DEHs deltagelse i folkeoplysning i forbindelse med 
civilsamfundsudvikling.

Pkt. 2 – økonomi:
Vi håber at have årsregnskabet klar fra revisor til bestyrelsesmødet den 19. marts 2009 kl. 17.

Pkt. 3 – Ideer til aktiviteter i 2009:
Ideer var og er der nok af, 
Fx burde danskerne lære Grundloven, 



Frivilligt Forum’s model (3 spor: meningsgrunde, politiske, innovation), der passer meget godt på 
DEH,

Sammen med LOF, der har et større netværk end DEH: folkeoplysning i Skandinavien om 
forståelsen for Hviderusland, (Hermod Lannungs fond?)

Henrik Haubro opfordrede til, at man mere konkret kunne drøfte emner i møder ”torsdags-
eftermidagene” for at få grupper i gang, med henblik på at inddrage foreningens medlemmer.

Ove Lund udtrykte ide om ”onsdagsaften hjemme – hos”, hvor man inviterede nogle spændende 
mennesker til en spændende oplægsholder.  Evt. kunne man benytte foreningens lokaler til formålet 
og fx kunne Lene Petersen fortælle om Hviderusland.  Men forudsætningen er, at tilstrækkelig 
mange skal være interesserede og at der er nogle der kan sørge for at tingene sker.  DEH har en flot 
emnekreds og man kunne på denne måde bidrage til en stærkere bevidsthed om DEH.

Lene og Ove synes det er ok, når det gælder den enkelte ide, så man ikke binder sig for hele året. 
Man kunne evt. søge oplysningsmidler i forbindelse med EU’s oplysningskampagne, evt. kunne 
man aktivere nogle af de yngre i Frivilligt Forum, der kunne være interesseret i at gå videre med ???

Holde fast i fokus mht DEH’s grupper: ”dem, der falder af i svinget”.

Poul Roepstorff så gerne at DEH havde et projekt inden for Danmarks grænser som fx Way Out. 
Han mener, at folk i DK er marginaliseret på et højere niveau end folk i andre lande.

Ove Lund: noget om lovpraksis, som ikke kræver ildsjæle.

Lene Petersen: invitere nogle af de folkeoplysende organisationer (som mødet i LOF) næste gang, 
når vi har haft mødet den 28. januar sammen med LOF (invitation sendt på mail den 3.ds. til 
bestyrelsen).  Man kunne fx invitere Leif Davidsen til at holde foredrag.

Den noget meget lidt disciplinerede diskussion endte med for slag om, at vi fortsætter diskussionen 
1. torsdag/måned kl. 17 (dvs næste gang torsdag den 5. februar), med henblik på konkretisering 
samt beslutning om, hvem der skal være ”tovholder” for den enkelte aktivitet.

Pkt.4 - fastlæggelse af mødedatoer for 2009, herunder generalforsamlingen, der i henhold til 
vedtægterne skal afholdes i april måned.
Dato for generalforsamling fastsat til tirsdag den 28. april 2009 kl. 17 i Ved Glyptoteket 6, kld., 
1575 København V.

Datoer for bestyrelsesmøder: 
Torsdag den 19. marts 2009. Der var på baggrund af invitation til at besøge Egmonthøjskole – og 
dermed hilse på de 3 rumænere (Aurel, Eugen og Paula), der er på skolen i forårssemesteret, var der 
forslag om at henlægge det 1. bestyrelsesmøde i 2009 til Egmonthøjskolen og efterfølgende aflægge 
besøg i Århus hos Knud-Erik i ”kunst-huset”.  Da der ikke var enighed om formålet for den samlede 
bestyrelses tur til Jylland, er bestyrelsesmødet den 19. marts henlagt til kl. 17 i Ved Glyptoteket 6, 
kld. i København.

Efterfølgende bestyrelsesmøder.:



Bestyrelsen konstituerer sig i bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen den 28. 
april,
Mandag den 14. september 2009 kl. 17.00 og 
Mandag den 7. december 2009 kl. 17.00

Lise From 20/1-09.


