Arkitekter Uden Grænser
Nyhedsbrev 1
Velkommen til det første nyhedsbrev fra Arkitekter Uden Grænser!

Den Stiftende Generalforsamling
Den stiftende generalforsamling gik over al forventning.
Ca. 60 fremmødte og selv om aftenen var lang og programmet tæt pakket, blev der tid til en smule debat.
Der blev fortalt om organisationens visioner og formål, der var indlæg fra Eric Selis om den internatonale
organisation og inviterede gæster fortalte om projekter i støbeskeen eller som allerede er i fuld gang.
Se vedhæftede referat.
Vedtægterne blev godkendt. Den første bestyrelse blev valgt og ser ud som følger:
Formand: Sofie Wäborg
Næstformand: Marianne Filtenborg
Sekretær: Karin Elkjær
Kasserer: Klaus E. Jørgensen (valgt på bestyrelsesmødet)
Bestyrelsesmedlemmer: Tyra Lea Amdisen Dokkedahl, Rune Asholt, Stine Laurberg Hansen
Suppleanter: Julia Anshelm, Ida K. F. Tinning, Trine-Cecilia Jensen
Ved aftenens afslutning var der 45 tilkendegivelser om ønsket medlemskab.

Bestyrelsesmøde
Vores første bestyrelsesmøde blev afholdt mandag d. 27.10.2008. Det blev til endnu en lang og produktiv
aften, med debat og mange nye spørgsmål blev rejst. Her i starten er der mange organisatoriske opgaver,
der skal ordnes og fordeles.
Referat er vedhæftet.

Fællesmøde d. 4. december
Vi vil gerne invitere medlemmer og alle andre interesserede til det første fællesmøde d. 4. december 2008 kl.
18.00-21.00 i den røde træbygning på Kunstakademiets Arkitektskole.
Bestyrelsen vil informere kort om hvad der sker lige nu, forskellige udvalg vil blive præsenteret og måske vil
flere opstå. Masanga gruppen vil holde oplæg om deres projekt i Sierra Leone. Se også mere om dette
spændende projekt i referatet fra generalforsamlingen.
Kom og mød de andre Arkitekter Uden Grænser.
Vi håber på en masse deltagere, interessant debat og generel hygge i vintermørket.
Der vil være gløgg!

Bliv medlem!
Du bliver Medlem af ARKITEKTER UDEN GRÆNSER ved at:
Indsætte 240kr. eller 180kr.(studerende) på bankkonto, reg.nr. 8401 konto nr. 0001099524 (Merkur bank).
Betalingen dækker medlemskontingent for et kalenderår 1.januar-31.december.
Hvis du betaler NU (inden 1. januar) får du resten af året og naturligvis hele kalenderåret 2009 med.
Husk, at anføre din E-mail på betalingen.

Vigtigt !: Send en mail til AUG's kasserer, på kasserer@arkitekterudengraenser.dk, med oplysning om
navn, adresse, tlf. og den e-mail du har anført ved indbetalingen. Så bliver du oprettet som medlem i AUGs
medlemskartotek.
Med venlig hilsen
Arkitekter Uden Grænser

