
 

 

 
 

Referat fra Generalforsamling  
ReMida den 28. Maj 2015. 
                                                                  
- Generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

- Rita berettede om året der gik: 

 P.g.a af store økonomiske krav fra Italien blev 2015 året hvor vi løsrev os fra det Italienske 

netværk og er nu kun i Det Danske Reggio Emilia netværk. Dermed fik vi også nyt logo. Stadig 

med navnet ReMida, men i et andet design. Det betød også at vi måtte købe nye skjorter, 

forklæder og beach flag med det nye logo. 

- ReMidas visionsmøde blev afholdt i Jyttes sommerhus, hvor der også blev tid til at udfolde os 

kreativt. En rigtig dejlig dag. 

- Vi besøgte ReMida Odense hvor Karin Eskesen fortalte hvordan de havde organiseret sig. På 

vej dertil besøgte vi Vejle kunstmuseum. Begge besøg var meget berigende. 

- ReMida, ved Linda og Mia, har deltaget i Skoletjenestens Bazardag hvor lærer og pædagoger 

kunne få mere at vide om ReMida. Desuden er der løbende afhold møder med Skoletjenesten 

hvor Mia og Rita har deltaget.. 

- ReMida har haft et nyt succesfyldt tiltag – nemlig åbent for familier den første søndag i måneden. 

Vi genoptager familiedag fra september.(minus december) Prisen er 25 kr. pr. ”næse”. 
- ReMida projektet for byens børn – ReMida bygger bro. Der blev afholdt 2 gode kursusforløb for 

pædagoger og lærer. Ingeniør Jonas Hundebøl var instruktør. Vi udleverede 80 kuber. Dejligt at 

se de mange kompetente børns udtryk i byens rum. ReMidaugen (10 dage) på Helligåndshuset 

var flot besøgt og ReMida fik fin omtale i avisen og blandt de mange besøgende. Som noget nyt 

sendte vi ”Planlægning af undervisningsforløb” i skolerne og Smtte model til Dagtilbuddene. 

- Den 23. maj var der fokus på Latinerkvarteret hvor vi jo ”bor”. Der var Montmartre dag og Mia og 

Rita lavede ReMida-cupcakes med børnene.  

- Tak til alle frivillige på ReMida og til Søren. Det er helt utroligt at så mange – 10 personer – er 

villige til at bruge deres fritid på ReMida. Uden dem kunne ReMida ikke eksistere.  

Regnskabsaflæggelse: 

Linda fremlagde regnskab 2014. Regnskab godkendt. Det ser flot ud med lidt overskud. 
Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 
 



 

 

 

Fastsættelse af kontingent. 

Det blev besluttet at forhøje ReMida kontingent på de Kommunale skoler til 1000kr årligt. Grunden 

er sammenlægningerne. De enkelte afdelinger i Dagtilbuddene er fremover 500kr årligt ligesom 

private medlemmer. 
  
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Konstitueringen blev således: 

Rita Willum - Formand 
Linda Hessellund - Regnskab 
Birthe Bang Larsen 

Jytte Amnitzbøl 

Tilde Fogh Vindelev  
Revisor - Karin Gustafsen 

Revisorsuppleant Ove Amnitzbøl 

Valg af suppleant – Mia Olesen  

Eventuelt 
Intet. 
 

Referent – Rita Willum 

 

  

I kan følge os på FB 

 


