CNISF – Section Danoise
Formandens beretning vedr. det forgangne år
Fremlagt på foreningens generalforsamling d. 3/3-2010.

Først og fremmest vil jeg gerne rette en tak til medlemmerne, der betroet mig hvervet som formand
og som har bakket talrigt op om alle vores arrangementer – endda som regel i større tal end vi i
bestyrelsen turde håbe på.
Ligeledes vil jeg gerne fremhæve at de resultater vi har opnået i 2009/10 er resultatet af holdindsats
fra bestyrelsesmedlemmernes side. Dem skylder jeg og alle medlemmer en varm tak.

Årets arrangementer har været:

10.09.2009

Foredrag af elementer af byudviklingen i Paris før og nu v/Erik Reitzel

09.10.2009

Foredrag om Burkina Faso v/René Rénard

03.11.2009

Klimaproblemet fra Frankrigs synspunkt. Foredrag i Palais Thott ved den franske
ambassadør, Mme Berengère Quincy

03.12.2009

Vin Chaud med de andre franske foreninger

Der er ikke lavet egentlige referater af fra disse møder, men på foreningens hjemmeside,
www.cnisf.dk, kan man se billeder fra flere af dem.
Ud over at organisere nogle af de sædvanlige medlemsarrangementer, har vi også arbejdet med at
søge samarbejder til en række sider – især til hele den perlerække af francofone foreninger, der
findes i Danmark.
I mange år har medlemmer fra Amicale Francaise kunnet deltage i vores arrangementer på lige
vilkår med vores egne medlemmer og omvendt, men i årets løb er det også blevet aftalt at vi fast
udveksler arrangementskalendere med Amicale Francaise og udsender deres Gazette til de af
medlemmerne, der har givet os deres mailadresse. Endvidere har vi lagt kopier af Gazetten ud på
vores forenings hjemmeside.
Vi har også søgt nærmere samarbejde med Dansk-Fransk Handelsunion og mødet på Palais Thott
var et resultat heraf.
Endelig var Vin Chaud arrangementet, som jo endte med at blive et tilløbsstykke med over 100
deltagere, organiseret sammen med Amicale Francaise, l’Association des Familles Francophones,

Copenhague Acceuil, Union des Francais à l’Étranger, Francophone meet-up, Les nouvelles de
Copenhague

I det år, der er gået siden sidste generalforsamling, har vi i

I erkendelse af, at vi er en lille forening, og heller har noget stort, umiddelbart vækstpotentiale, har
vi prøvet at arbejde med at skabe samarbejder til alle sider, således at der kan opretholdes
Mange typer arrangementer kræver

Med venlig hilsen

Martin Bech

