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Danijos lietuvių bendrija
www.lietuva.dk

2008 m. DLB visuotinis neeilinis susirinkimas 2008-02-24

Peder Lykke mokyklos auditorijoje nr. 28
Peder Lykke Skolen, Brydes Allé 25, 2300 Kopenhaga S

Dalyvių registracija nuo 14:30 iki 15:00
Susirinkimo pradžia 15:00

Susirinkimo dienotvarkė

1. Balsų skaičiuotojų paskelbimas. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio
rinkimai. Dienotvarkės patvirtinimas.

2. Dixie’o H. Le Févre Simonseno pasiūlymas inicijuoti DLB likvidavimą.
Jau daugiau kaip trys metai, kai vel turiu malonuma pastebeti DLB veikla is arti, ir

visa laika DLB veikla buvo pilna asmeniniu konfliktu. Daznai konfliktas nesusijes
su pacia DLB veikla, bet grynai pries viena ar kita zmogu. DLB tarybos naryste
buvo nauduota susidoruoti su kitais zmonemis. DLB tarybos naryste tapo irankis
suvedinejant asmenines saskaitas, o ne bendruomeniniam labui. DLB tarybos
naryste buvo suvokiama kaip vadas diktatorius, o ne kuklus tarnavimas visu lietuviu
labui. Pries menesi sugebejome priimti naujus istatus (nors asmeniskai balsavau
pries), bet nebuvo norinciu dirbti DLB taryboje. Abejoju, ar is vis imanoma pakeisti
sia nesveika padeti, ir taip pasiuliu likviduoti DLB. Aisku, sis pasiulymas ir turi
savo neigama puse, nes visa darbatine ir busima klubine veikla gali kenteti nuo jo,
bet liepciau kiekviena kluba isikurti kaip sajungele su savo istatais, taryba ir t.t. –
krepsininkai, knygu klubas, mamos klubas (jeigu egzistuoja), sokiai, busimasis
filmu klubas ir taip toliau.

3. 2007 m. DLB finansinė ataskaita ir jos patvirtinimas. Trumpa DLB iždininko
ataskaita apie Vasario 16-sios išlaidas.

4. DLB pirmininko priesaikos galutinio teksto patvirtinimas.

5. DLB tarybos rinkimai. DLB revizoriaus rinkimai. DLB archyvaro paskyrimas.

6. DLB 2008 m. renginių ir tęstinės veiklos pristatymas:

6.1. Tradicinio kalėdinio DLB vakaro 2008-12-06 pristatymas (Artūras
Maslauskas ir Nomeda Repšytė),

6.2. Informacija apie numatomą įsteigti DLB Kino klubą (Artūras
Maslauskas),
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6.3. Informacija apie numatomą įsteigti DLB Jaunimo sąjungą (Vytautas
Raudonis),

6.4. DLB Mamos klubo veikla (Agnė Zamblauskienė),

6.5. DLB Šokių studijos veikla (Daiva Gabrielė Skamarakaitė),

6.6. DLB Vaikų estetinio lavinimo studijos veikla (Daiva Gabrielė
Skamarakaitė),

6.7. DLB Sinjorų klubo veikla (Remigijus Juodviršis),

6.8. DLB “paskutinių penktadienių” vieta (Remigijus Juodviršis),

6.9. Lituanistinės mokyklėlės prie Kopenhagos savivaldybės veikla (Reda
Mieldažytė),

6.10.Krepšinio savarankiško sambūrio veikla (Vytautas Raudonis).

7. Iki susirinkimo gauti DLB narių pasiūlymai 2008 m. DLB renginiams ir
veiklai:

7.1. Jolita Jensen ir Virginija Tamulevičiūtė siūlo 2008 m. rengti vieną ar
keletą susitikimų su iškiliais lietuvių kultūros kurėjais, visuomenės ir
valstybės veikėjais, suorganizuoti populiarios muzikos koncertą.

7.2. Vilis Brukas siūlo įsteigti ”DLB aktyvisto” pereinamąjį prizą, kuris
kasmet būtų įteikiamas už teigiamą aktyvumą metų eigoje DLB
nariui, nebuvusiam tuo metu tarybos nariu.

7.3. Inga Merkytė siūlo tęsti DLB tradiciją rengti sportinius žygius
vasaros pabaigoje ir pažintines keliones.

7.4. Artūras Maslauskas siūlo:

 Surengti Vilniaus arkikatedros choro koncertą Kopenhagoje (gegužes
arba birželio mėn.).

 Organizuoti "Lėlės" teatro gastroles Kopenhagoje (2008 m. lapkričio
men. pirmoje puseje)

7.5. Birutė Lekavičiūtė siūlo:

 Organizuoti spektaklio-koncerto „Cafe emigrant“ pasirodymą.

 Organizuoti nacionalinio diktanto rasymą 2009 metais.

8. Einamieji reikalai ir informacija.

8.1. Pakartotinas balsavimas dėl D. Simonsen pasiūlymo (šis pasiūlymas
sulaukė vienodo kiekio pritariančių ir prieštaraujančių balsų kiekį
praeitame DLB visuotiniame susirinkime):
”Siūlyčiau, kad visuotinis susirinkimas pateiktų Lietuvos
Respublikos ambasados Danijoje darbuotojams galimybę dalyvauti
DLB renginiuose ligiomis teisėmis ir kainomis, lyg tai jie būtų DLB
nariai.”

8.2. R. Juodviršio kritika A.Maslauskui del DLB neeilinio susirinkimo
vietos:
“apsvarstyti DLB iždininko draugo Maslausko savivaliavimą ir
įgaliojimų viršyjimą organizuojant DLB neeilinį susirinkimą.
Balsuojant už alternatyvinį pasiūlymą dėl susirinkimo vietos, DLB
tarybos balsai pasiskirstė taip: 3+3. Artūras nusprendė savavališkai ir
nusperendė,kad savos frakcijos balsai viršesni”.
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8.3. R. Juodviršio pasiūlymas sustabdyti DLB 2007 m. redakcijos Įstatų
veikimą ir vėl skelbti galiojančiais 1997 m. redakcijos DLB Įstatus
neribotam laikui.

8.4. Redos Mieldažytes pasiūlymai:

 Pasiulymas del meno kolektyvu vadovu ir uzsienio lituanistiniu mokyklu
mokytoju seminaru, vyksianciu s.m. kovo ir balandzio men. Vilniuje

Kadangi lig siol DLB taryba nera priemusi sprendimo del DLB delegato siuntimo i
Vilniuje kovo men. vyksianti PLB Meno kolektyvu vadovu seminara ir balandzio
men. vyksianti uzsienio lituanistinio svietimo darbuotoju seminara, siulyciau, jog
siais metais DLB i siuos seminarus savo atstovu nesiustu, o Danijos vietas atiduotu
kito krasto bendruomenei, aktyviai dirbanciai lietuviskos kulturos ir lituanistinio
svietimo puoselejimo srityje. Argumentai ir pastabos siuo klausimu bus pateikti
neeilinio visuotinio susirinkimo metu.

 Pasiulymas del ivairaus pobudzio seminaru organizuojamu Lietuvoje ar uzsienyje
PLB atstovams:

a.) Informacija apie tokio pobudzio seminarus viesai skelbti DLB svetaineje,
kad kiekvienas Danijoje gyvenantis lietuvis galetu pretenduoti i tokio pobudzio
seminarus.

b.) Tokio pobudzio seminaruose dalyvaves DLB atstovas, sugrizes is seminaro,
privalo pateikti bent straipsni apie si seminara DLB svetainei.

c.) Leisti dalyvauti tokio pobudzio seminaruose asmenims, neatsizvelgiant i ju
naryste/nenaryste DLB.

9. Naujai išrinktos DLB tarybos paskelbimas ir DLB primininko prisaikdinimas.


