Nyhedsbrev uge 47.

I den forrige weekend afholdte Adoption & Samfund deres 41. Landsmøde. Landsmødet blev afholdt i
Odense med en efterfølgende generalforsamling.

Dette års generalforsamling blev skelsættende, fordi sidste års beslutning, om at nedlægge
lokalforeningerne, blev effektueret og en vedtægtsændring blev besluttet. Dermed er
lokalforeningerne nedlagt pr. 1. Januar 2019 og et nyt aktivitetsudvalg er opstået.
I vil inden længe modtage meget mere information om dette i forhold til afvikling af de sidste
arrangementer, indlevering af regnskab og tilbageføring af aktiver.
På generalforsamlingen blev der vedtaget, at Hovedbestyrelsen skifter
navn til Bestyrelsen, i og med at vi ikke længere har
lokalforeningsbestyrelser. Der er nu kun én bestyrelse i foreningen.
Bestyrelsen måtte sige farvel til 3 medlemmer, men derudover valgte
yderligere 2 at modtage genvalg. Samtidig hilser vi 3 nye medlemmer
velkomment.

Bestyrelsen er som følgende:
Michael Paaske: Bestyrelsesformand. Far til 2 piger fra Kina og er bosat med sin
kone i Låsby. Har været en del af bestyrelsesarbejdet i foreningen i mange år,
både som formand og næstformand, og deltager aktivt i det politiske og
organisatoriske arbejde. Michael repræsenterer samtidig foreningen i Nordic
Adoption Council.
Sanne Vindahl Nyvang: 1. Næstformand. Mor til 2 piger fra Vietnam og
bosiddende med sin familie i Holte. Sanne har været med i bestyrelsen siden
2012. Sanne har tidligere arrangeret Adoptionsdialogens Dag, arbejdet med
foreningens politik og er bindeleddet mellem bestyrelsen ASU og Korea Klubben.
Ina Dulanjani Dygaard: 2. Næstformand. Adopteret fra Sri Lanka og bosiddende i
Aarhus. Ina har tidligere været formand for ASU, og har i en periode været ansat
som Post Adoption Coordinator hos DIA. Ina deltager i det politiske arbejde, og
har derudover fokus på kommunikationen både eksternt og internt.

Lene Borg: Mor til 2 piger fra Sydkorea, bosiddende i Holbæk med sin mand. Lene
har været en del af bestyrelsen i mange år, og har stor erfaring med at arrangere
Landsmøde og Adoptionsdialogens Dag. Lene har derudover været med til at lave
den nye hjemmeside.

Marianne Østergaard: Mor til dreng fra Nepal, bosat i København. Marianne har
også deltaget i bestyrelsesarbejdet i en del år, og har bl.a. haft fokus på
forskningsområdet. Marianne arbejder primært med det politiske arbejde samt
Magasinet.

Janet Majlund: Mor til 3 børn, både biologisk og adoptivbørn født i Colombia og
Sydafrika. Janet er også en del af foreningens rådgivningsteam. I bestyrelsen har
Janet arbejdet med Strukturudvalget, som arbejdede med vedtægtsændringerne.

Torben Ammitzbøll: Far til datter adopteret fra Kina, bosat i Viborg. Torben har
siddet i bestyrelsen siden 2015, og arbejder primært med det nyoprettede
Aktivitetsudvalg.

Christina Netrika Olsen: Adopteret fra Indien og bosat i Silkeborg. Christina er
også tidligere formand for ASU, og har deltaget i bestyrelsesarbejdet siden 2015.

Klaes: Gift med Line og bosat i Aars. Claes og hans kone står på den nationale
liste. Klaes er nyvalgt i bestyrelsen, og kommer til at arbejde med
aktivitetsudvalget med Torben og Lene. Derudover kommer Klaes til at yde
teknisk hjælp i forhold hjemmeside og IT.

Simon: Simon har en biologisk søn og en datter fra Etiopien og er gift med
Camilla. Simon vil fokusere på det politiske og kulturelle arbejde i foreningen
samt bidrage til forskningsområdet.

Jacob Munk Plum: Han er far til Frederikke på 14 fra Kina, og gift med Vibeke. De
bor alle sammen i Kgs. Lyngby. Jacob har siddet med i Strukturudvalget det
sidste år, og vil i bestyrelsen arbejde med det politiske område samt fokus på at
sikre diverse PAS ordninger.

Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang med arbejdet og mødes første gang i det nye år. Efter
mødet vil der komme endnu et nyhedsbrev.
Vi ønsker alle adopterede og deres familier en dejlig november!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

