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Referat af årsmøde i 2 Timer om Ugen mandag den 2. marts 2020 kl. 20.00 

Årsmødet blev afholdt i Beboerhuset, Godthåbsgade 30 B, 5000 Odense C. 

Før selve årsmødet holdt lektor Laila Kjærbæk og videnskabelig assistent Anni Nielsen, 
SDU, oplæg om 2 Timer om Ugens Sprogklub – indhold og udviklingspotentialer og 
præsenterede de filosofiske dialoger. 
Til denne del var der inviteret gæster udefra. 
 
Formand Pia Sigmund bød derefter velkommen til årsmødet og henviste til den udsendte 
dagsorden.  
 
Ad a) 
Valg af dirigent 
Katrine Frederiksen blev valgt og konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt. Hun forslog 
valg af to stemmetællere, Lis Andreasen og Inge Kjærgaard. Der deltog i alt 16 i årsmødet. 
 
 
Ad b) 
Valg af referent 
Karen Maigaard blev valgt. 
 
 
Ad c) 
Formandens/bestyrelsens beretning 
Pia Sigmund fremlagde den mundtlige beretning: 
 
Jeg vil gerne begynde denne formandsberetning med at præsentere bestyrelsen for 2 Timer 
om Ugen og takke jer alle for et godt samarbejde. Uden jer – ingen 2 Timer om Ugen. 

Dette er det første årsmøde i 2 Timer om Ugen, hvor vi er en Landsforening. Men vores gode 
formål er stadig det samme: Foreningen støtter udviklingen af flersprogede børn, især i 
alderen 3-8 år, sprogligt, menneskeligt og kulturelt og bidrager til disse børns aktive 
medborgerskab. 

Et vildt år 

Når jeg ser tilbage på de 12 måneder, der er gået siden 2 Timer om Ugens årsmøde den 7. 
marts 2019, bliver jeg forpustet og overvældet. Det har været et overmåde begivenhedsrigt år 
i foreningens historie. 

Der har været udskiftninger i bestyrelsen, vi har fået en ny revisor, vi har udvidet med en 
afdeling i Esbjerg, vores daglige leder har været sygemeldt og er derefter gået på 
barselsorlov, og vi har ansat en barselsvikar, vi har deltaget i CFSAs Navigatorprogram, vi 
har afholdt fester og sammenkomster, og mange frivillige og børn har fundet hinanden. Vi er 
blevet indstillet til forskellige priser. 

Først om bestyrelsen: Vores kasserer, Maria Boie, ønskede at trække sig ud af bestyrelsen pr. 
31. december 2019 af personlige grunde. Vi takker Maria for hendes meget store arbejde 
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med holde styr på 2 Timer om Ugens økonomi. Vi var meget heldige og meget glade, da 
Karsten Fogde sagde ja til at overtage hendes post i december. Karsten er gået ind i arbejdet 
med stor ildhu, og det føles næsten, som om han altid har været vores kasserer. Men – på 
grund af de nye regler i bankerne – var det en længere og indviklet affære at skifte kasserer. 
Den ene suppleant, Bjørn Bjerrehøj, flyttede til København i sommer og trak sig derfor fra 
sin post. 

Dernæst om vores revisor: Den person, der gennem nogle år har stået for vores regnskab, 
holdt ganske pludseligt op med sit arbejde i april 2019. Det var en ubehagelig overraskelse 
for os. Heldigvis sagde revisor Birgit Turn Jensen ja til at blive vores nye revisor, og takket 
være hende kan vi i dag fremlægge et professionelt regnskab.  

Dernæst om vores ansatte: Daglig leder Alaa Abdol-Hamid arbejdede på nedsat tid mellem 
februar og slutningen af juni på grund af en vanskelig graviditet. Hun gik på barselsorlov fra 
1. juli og har siden fået en sund og dejlig lille datter. Tina Errebo, som var ansat med midler 
fra Egmont Fonden, havde sidste arbejdsdag den 30. april.  

1.juni kunne vi endelig ansætte Gitte Dreymann i en 20-timers stilling som barselsvikar. Gitte 
har sat sig grundigt ind i tingene og gør et rigtig godt arbejde for 2 Timer om Ugen. 

Esbjerg 

1.februar 2019 begyndte Havvanur Demir sit arbejde som koordinator for 2 Timer om Ugen i 
Esbjerg, finansieret af Lauritzen Fonden. Vi holdt en stor startfest i marts, og der blev valgt 
en bestyrelse. 2 Timer om Ugen fandt husly i Bydelsprojektet 3i1 i Østerbyen i Esbjerg. Vi 
blev godt modtaget fra alle sider. I løbet af året har Havvanur  arbejdet støt og roligt på at 
gøre 2 Timer om Ugen kendt i Esbjerg, og det er lykkedes hende fint. Vi har nu omkring 20 
match og en Sprogklub i gang, et flot resultat efter så kort tid. Men ingen roser uden torne. 
Desværre kom der nogle kommunikationsvanskeligheder med formanden for foreningen i 
Esbjerg, som endte med, at hun valgte at holde op fra den ene dag til den anden. Efter nogen 
tid kom der en ny formand, men nu ser det ud til, at tingene er faldet på plads. Esbjerg holder 
årsmøde senere i marts måned. 

Ja, 2019 har været et år med store udfordringer på mange fronter, organisatorisk og 
økonomisk, og også fondene har givet os udfordringer med deres krav; men vi er kommet 
styrkede ud af året og ser fortrøstningsfuldt fremtiden i møde. 

Egmont Fonden 

2 Timer om Ugen har deltaget i Fondens ”Konceptinvestering”, der blandt andet går ud på 
at undersøge, om der er mulighed for at etablere organisationen i andre kommuner. Esbjerg 
var den første kommune, som kom med i 2 Timer om Ugen ud over Odense. Vi har arbejdet 
med flere kommuner, indtil nu dog uden positivt resultat. Til gengæld har vi fået en 
henvendelse fra Hillerød, hvor en gruppe borgere gerne vil oprette 2 Timer om Ugen.  

Samarbejdspartnere  

Vi er glade for det gode samarbejde med mange forskellige partnere, små og store. Vi har 
været tilknyttet Egmont Fondens spireprograms fase 2 siden 1.1. 2018. Det blev endelig 
afsluttet i slutningen 2019. Vi har fået midler af Lauritzenfonden fra 1.2. 2019, hele året og 
hele 2020.  
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Vi har et fortræffeligt samarbejde med Odense Kommune. Udover kommunens §18-midler 
har vi to gange modtaget midler fra Bydelspuljen. Vi har underskrevet en samarbejdsaftale 
med kommunen med gensidige forpligtelser. Aftalen er indgået med både Beskæftigelses- og 
Socialforvaltningen og med Børn- og Ungeforvaltningen. Vi deltager aktivt i forskellige 
kommunale og private netværk. 

Vi blev optaget i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Navigatorprogram. Centrets dygtige 
konsulenter har rådgivet os omkring organisationsarbejde.  

Vi har et rigtig fint samarbejde med Beboerhuset her i Godthåbsgade, hvor vi har mulighed 
for at bruge det store lokale nogle gange om året. Vi er meget glade for at bo her i huset. 

Vi vil gerne sige en rigtig stor tak til alle disse samarbejdspartnere. 

De frivillige  

Uden alle de frivillige, som vi gerne vil kalde sprog- og kulturvenner – ingen 2 Timer om 
Ugen. Vi vil gerne sige en kæmpestor TAK til alle jer, der er frivillige i 2 Timer om Ugen. 
Der er mange måder at være frivillig på. Dels kerneopgaven: At være frivillig for et lille 
flersproget barn i to timer hver uge. Dels kan man være frivillig i en af 2 Timer om Ugens 
Sprogklubber, eller man kan udføre frivilligt arbejde bag kulisserne, f.eks. som skribent eller 
som webredaktør. Og endelig kan man deltage i bestyrelsesarbejde. 

Jeg tror, at alle frivillige i 2 Timer om Ugen kan mærke, at det vi bidrager med til daglig, de 
mange små skridt – hente et barn, lege med det, lytte til det, læse for det, bringe det hjem 
igen, sludre lidt med forældrene – uge efter uge – tilsammen giver en rigtig stor indsats for 
lige netop det barn. Jeg kan vist godt sige en livsvarig, positiv og opbyggelig indsats. Vi har 
unge mennesker, der har været børn i 2 Timer om Ugen for ti år siden og mere, og når man 
møder dem, stråler de og fortæller glade om, hvor stor betydning 2 Timer om Ugen og vores 
frivillige har haft for deres udvikling og skolegang. Og ikke kun for barnet selv, men for dets 
familie. Det er en indsats, der giver mening og glæde. 

Sprogklubberne 

I begyndelsen af 2019 henvendte en gruppe forældre i Vollsmose sig til 
Vollsmosesekretariatet. De ønskede sig sprogtræning til deres 4-5-6-årige børn. Forældrene 
var bekymrede for, om deres børn kunne klare de nye sprogtests i børnehaveklassen. De ville 
gerne hjælpe deres børn, men var bevidste om, at de ikke selv har sproglig kunnen nok til at 
hjælpe dem med at træne sprog. Hvor kan vi få hjælp? spurgte de. Vollsmosesekretariatet 
sendte henvendelsen videre til 2 Timer om Ugen, der straks tog opgaven op. 1.april 2019 
startede den første SprogKlub i Odense. Esbjerg fulgte senere på året.  

SprogKlubberne er en udvidelse af 2 Timer om Ugens sædvanlige arbejde: Ét lille flersproget 
barn til én voksen frivillig. I hver af SprogKlubberne har vi 10-12 små flersprogede børn til 
en gruppe på 5-7 frivillige.  Børn og frivillige mødes en gang om ugen i (knap) to timer. Her 
træner de sprog på en legende måde. 

Vi har fået gode tilbagemeldinger fra mange sider. Ikke mindst forældrene kan mærke, at 
deres børns sprog rykker sig positivt, og at børnene har fået mere mod til at udtrykke sig på 
dansk og bruge korrekte ord og sætninger. Også børnehaverne og skolerne giver positive 
tilbagemeldinger. Vi kan slå fast, at SprogKlubberne er en succes. 
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I efteråret 2019 gik et hold forskere og studerende fra SDU ind i arbejdet med 
SprogKlubberne. SDU har udarbejdet arbejdsredskaber i form af særligt skræddersyede 
sproglige lege, som de frivillige benytter sig af. SDU giver de frivillige inspiration til 
stimulerende interaktioner og dialoger, sproglege og aktiviteter, inspireret af dialogisk 
læsning. Hver eller hver anden uge er der fokus på et nyt sprogligt område – men arbejdet 
med ordforråd er gennemgående i hele forløbet. 

Vi har netop hørt et oplæg af lektor Laila Kjærbæk fra SDU om den spændende udvikling, 
som 2 Timer om Ugens Sprogklubber deltager i sammen med SDU. 

Verdensmålene  

Landsforeningen 2 Timer om Ugen har indsat denne paragraf i sine vedtægter ved årsmødet i 
2019: 2 Timer om Ugen bestræber sig på at handle efter FNs konvention om Barnets 
rettigheder og efter FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 

En lille arbejdsgruppe meldte sig til at se på Verdensmålene, og den har arbejdet sig frem til, 
at vi i 2 Timer om Ugen lægger særlig vægt på syv af de 17 Verdensmål med Mål nummer 4: 
Uddannelse som højeste prioritet. Men vi er også glade for Mål nummer 0: Leave no one 
behind – et uofficielt mål. Vi arbejder med Målene 

-‐   fordi arbejdet giver en øget bevidsthed om, hvad vi arbejder med i det daglige, og 
hvordan vi arbejder, 

-‐   fordi vi gerne løbende vil justere og nytænke vores indsats – ud fra de kriterier, der 
sættes af målene, 

-‐   fordi vi gerne vil indgå i partnerskaber med andre, både organisationer, foreninger, 
politikere, kommunalt ansatte og privatpersoner – på en bæredygtig måde, 

-‐   fordi vi gerne vil satse på viden, forandring og opbygning, 
-‐   fordi vi gerne vil udvikle organisationen på bæredygtig vis. 

Aktiviteter i året løb 

Forårsfest 

2 Timer om Ugens forårsfest for børnene blev holdt her i Beboerhuset søndag den 28. april. 
Der var lege og musik og mad og hygge. Tusind tak til de unge frivillige, der organiserede 
hele festen. 

Sommerudflugt  

Den 29. juni – en dejlig sommerdag – gik 2 Timer om Ugens sommerudflugt til Jelling og 
Madsby Legepark. I Jelling blev vi vist rundt og fik et kig ind i danmarkshistorien, i Madsby 
tryllede en gruppe frivillige et dejligt måltid på benene. Og vigtigst: Børnene fik en en rigtig 
dejlig dag. Turen var finansieret af Østifterne. 

Foredrag  

I oktober havde vi besøg af Mohamad Alnabhan, en ung syrisk flygtning, ved en aften for 
foreningens medlemmer. Mohamad fortalte om udfordringer og glæder ved livet i det nye 
land. Trods sin unge alder er Mohamad allerede en kendt samfundsdebattør. Der var rig 
mulighed for at stille ham spørgsmål – og få svar. 
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Glæde sig over 

Der er mange ting at glæde sig over, som f.eks. at 2 Timer om Ugen som første organisation i 
Danmark er blevet optaget på EU's liste over ”god integration”, EWSI -  European Web Site 
on Integration. 

Vi kan også glæde os over, at overskuddet ved Rotary, Inner Wheel og Rotaracts 
adventskoncert i Domkirken  i 2019 gik til 2 Timer om Ugen – og til Demensfællesskabet på 
Kallerupvej. Det var en stor ære at få overrakt det pæne overskud. Beløbet er ved at 
forvandle sig til rygsække og drikkedunke til 2 Timer om Ugens børn. 

Vi er blevet nomineret til Egmont Fondens 100-års Jubilæumspris. Vinder vi – det afsløres 
sidst i marts – falder der et pænt stort beløb af til os. 

Vi har modtaget et beløb fra Danske Banks Fond og en donation fra Marius Pedersens Fond. 
Den skal gå til en ny folder og til indkøb af et godt fotografiapparat.  

Politiske kontakter 

Vi har inviteret flere – særligt fynske og sydvestjyske – politikere for at fortælle dem den gode 
historie om 2 Timer om Ugen. Flere af dem takkede ja til invitationen og har besøgt os her i 
huset. Jeg kan nævne Julie Skovsby, Bjørn Brandenborg og Rasmus Helveg Petersen. Trods 
forskelle i politisk tilhørsforhold er der stor enighed om, at 2 Timer om Ugen dækker et 
behov for en særlig støtte til de små flersprogede børn. Et bestyrelsesmedlem og 
undertegnede fik i september foretræde for hele tre udvalg i Folketinget, Børne- og 
Undervisningsudvalget, Udlændinge- og Integrationsudvalget og Social- og 
Indenrigsudvalget, hvor vi fik 15 minutter til at fremføre 2 Timer om Ugens sag. 

Formålet med disse tiltag er at forsøge at få 2 Timer om Ugen sat på finansloven. Det 
lykkedes ikke i 2019, men vi holder gryden i kog og holder kontakt med de politikere, som har 
vist interesse for 2 Timer om Ugen. 

I det hele taget holder vi løbende udkig efter nye måder at finansiere 2 Timer om Ugens 
arbejde på. Der bliver sendt mange ansøgninger af sted, og ind imellem er vi heldige – eller 
dygtige nok? – så der falder et beløb af til f.eks. arbejdet i SprogKlubberne eller til en 
udflugt. Drømmen er at finde en langsiget og holdbar løsning for finansiering af den daglige 
drift. Det er et stort og tidskrævende arbejde at søge midler, hvad enten det er til 
kommunerne eller til fondene, og vi fondssøgere gør det som frivilligt arbejde.  

Fonden for Socialt Ansvar 

For et par måneder siden tog vi kontakt til Fonden for Socialt Ansvar. FSA er en 
paraplyorganisation, der er paraply for fem mindre eller mellemstore organisationer: 
Bydelsmødre, baba, Natteravnene, Familieiværksætterne og LifeMap. Hver af disse 
organisationer har sin egen profil. De ligner 2 Timer om Ugen i, at deres kerne er frivilligt 
socialt arbejde, og at vi arbejder for at gøre livet bedre for udsatte og sårbare grupper i 
Danmark. FSA samler de administrative opgaver under én hat og sikrer rammerne for de 
mindre organisationer, dvs. at de søger penge, holder regnskab, lægger budget, udvikler 
organisationen og tager sig af kontorarbejdet, mens organisationen i dette tilfælde 2 Timer 
om Ugens koordinatorer arbejder ude i marken. I vores tilfælde vil det betyde, at hvis vi 
bliver optaget, kommer vi til at afgive størstedelen af kontorarbejdet til FSA, mens 
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koordinator – med en ny status som projektleder med reference til programlederen i FSA – 
kan koncentere sig om at lave match og være i kontakt med de frivillige og familierne. 

FSA arbejder med social innovation, fællesskaber, verdensmål og tryghed. Vores 
henvendelse til FSA blev godt modtaget, og vejen til forhandlinger om optagelse i FSA ligger 
åben. Vi vil gerne høre årsmødets reaktioner på denne mulighed. – Beslutter vi os for at 
tilslutte os FSA, vil det betyde, at foreningen 2 Timer om Ugen opløses. Der oprettes i stedet 
for et advisory board, en overordnet baggrundsgruppe, der rådgiver og støtter. Koordinator 
også kaldet projektlederen bliver bindeled mellem FSA og det daglige arbejde i Odense og 
Esbjerg. Beslutter vi os for at sige ja tak til FSA, vil første skridt være en såkaldt Rugekasse, 
et struktureret og professionelt forløb over nogle måneder, hvor vi får sparring og træffer 
aftaler om fordelingen af det fremtidige arbejde. Det vil komme til at betyde en 
professionalisering af vores arbejde. 

Jeg kan tilføje, at en mulig tilslutning til FSA har været fremlagt på bestyrelsesmøder i både 
Odense og Esbjerg, og at reaktionen begge steder har været positiv. 

Vi håber på og regner med, at i al fald et par af vores ønsker vil falde på plads i løbet af det 
kommende år. Tak til alle for støtte og deltagelse og hjælp. 

Den udførlige beretning blev modtaget med klapsalver. 

Fra salen var der ros til arbejdet og tilslutning til at starte samarbejdet med Fonden for Socialt 
Ansvar. Der blev udtrykt begejstring for den fantasi, der blev udvist for til stadighed at finde 
nye veje i arbejdet i foreningen. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad d) 

Fremlæggelse/godkendelse af regnskab 
Karsten Fogde fremlagde foreningens samlede regnskab for 2020. Underskuddet var på 
5.985,20 kr. og status viste en balance på 220.386,43 kr. Regnskab og balance var 
underskrevet af kasserer og revisor. 
 
Regnskab 2019 blev derefter enstemmigt godkendt. 
 
Under dette punkt fortalte kassereren, at der p.t. var indbetalt kontingent for 2020 fra 29 
medlemmer, men der var mobilepayindbetalinger, der endnu ikke havde kunnet registres, 
sandsynligvis for otte personer. Der er god grund til at melde sig ind og dermed støtte de 
daglige aktiviteter i foreningen. 
 
 
Ad 2) 
Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr. pr. år. Dette blev godkendt. 
 
Ad f) 
Valg 
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Ad f1) 
I år er der fire på valg. Desuden er Maria Boie fratrådt i løbet af året. 
Kandidaterne præsenterede sig selv inden valget. 
Pia Sigmund og Line Mørk blev genvalgt, Omar Bibi og Kis Stentoft blev nyvalgt for en 
toårig periode. 
Karsten Fogde blev nyvalgt for en etårig periode. 
 
 
Ad f2) 
Valg af suppleanter 
Zahra Dashti og Meho Selman blev valgt som suppleanter. 
 
 
Ad f3) 
Valg af revisor 
Birgit Turn Jensen blev nyvalgt 
 
 
Ad f4) 
Valg af revisorsuppleant 
Peter Ørting blev genvalgt. 
 
 
Ad e) 
Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
Ad h) 
Eventuelt 
Under eventuelt blev der mulighed for at stille yderligere spørgsmål om Fonden for Socialt 
Ansvar, herunder om Odense kommune, der yder § 18-tilskud, kunne acceptere tilslutning til 
en central fond. Det er blevet undersøgt, og så længe aktiviteterne foregår i Odense, er der 
ingen problemer. 
Planen for tilslutning til Fonden er godkendt af både bestyrelsen i Esbjerg og Odense. 
Årsmødet i Odense har i aften givet tilslutning, så nu mangler stillingtagen i Esbjerg i 
slutningen af marts. Derefter kan der rettes en konkret henvendelse til Fonden om at blive 
optaget i den såkaldte rugekasse, og realitetsforhandlingerne kan starte. 
 
Der var igen ros til det meget engagerede arbejde. 
 
Pia takkende Karen for arbejdet som suppleant og sekretær og gav en kurv fyldt med 
forårsblomster. Karen ønsker at arbejde videre som frivillig sprog- og kulturven for nu tre 
børn. 
 



8  
  

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for godt 
dirigentskab også med en forårskurv. 
 
Der blev derefter indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde. 
 
 
Odense 3. marts 2020 
 
 
________________________  _________________________ 
Katrine Frederiksen, dirigent  Karen Maigaard, referent 
 
 
 
 

 

 


