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8. Velkomst

9. Der er valgt en dirigent og referent.

10. Åbningstale afholdt af formanden

a. Alt taknemmelighed til Allah.

Jeg vil gerne starte med at takke de tidligere formænd, og de mange

frivillige der har løftet organisationen de sidste 30 år.

b. Den nye bestyrelse har nu i et år været i gang med de opstillede mål og

projekter. Vores store ambition om, at varetage alle muslimers interesse i

Danmark er noget vi tager seriøst og sammen med de lokale menigheder

og de mange hundrede frivillige gør vi alt for at fremme kendskabet til Islam

og hjælpe muslimer i Danmark.

c. Som mål havde vi et ønske om, at være mere synlig. Det er vi godt i gang

med. Vi får mange henvendelser fra de sociale medier, gode respons på de

mange aktiviteter som vi laver. Det er et godt tegn, når der er så mange der

gerne vil besøge os og vil i dialog med os omkring projekter.

d. Vi skal være mere aktive, fordi Danmark har brug for os. Det er ikke nemt at

være muslim i Danmark, pga. alle de fordomme som politikere og medier

viser af muslimer og nydanskere. Derfor har vi en vigtigt opgave at løfte. Der

er ingen i Danmark der kan gøre noget ved det, derfor står vi alene. Der er

brug for gode rollemodeller og historier der kan vende det grimme billede.

Vi har måske ikke midler til at nå alle på engang, men en efter en kan vi

ændre Hr. og Fru Danmarks syn på muslimer, så de kan se, at muslimer vil

det bedste for det samfund som de lever i. Vi skal være opmærksomme på

vores handlinger. Vi skal selv være gode muslimer, på den måde kan vi vise

det sande Islam. Vores principper henter vi fra vores rollemodel og Allahs

sendebud Profeten Muhammeds (fred være med ham) hadith ”Ingen af jer

tror (fuldkomment), førend han ønsker for sin bror, det samme som han

ønsker for sig selv”.

e. Vi har ambition om, at hverve dygtige frivillige og ledere til de lokale

menigheder. Vi skal løfte kvaliteten i de lokale menigheder. På den måde

når vi vores mål hurtigere og løfter kvaliteten i vores arbejde. Derfor skal vi i

år have mere fokus på ungdommen og hverve mange flere end vi plejer at

gøre.
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f. Jeg vil gerne takke jer endnu engang for at vise tillid til mig og bestyrelsen.

Jeg vil især takke de mange frivillige der gør et fantastisk stykke arbejde i

dagligdagen.

4. Årsberetning fremlagt af General Sekretæren på vegne af bestyrelsen

a. Organisation

i. Vi har afholdt 22 bestyrelsesmøder i 2018, 3 landdækkende

ledermøder med alle ledere fra de lokale menigheder. Vi har

afhold den ene ledermøde i Bosnien (studietur).

ii. Vi har besøgt 6 lokale menigheder.

iii. I 2019 skal vi have færdiggjort vores nye medlemssystem og bruge

det i alle menigheder.

iv. Vi skal afholde to medlemsmøder i hver menighed i 2019.
v. Forsætte med at besøge de lokale menigheder løbende.

b. Undervisning

i. Udvalg med 10 medlemmer fokuserer kun på

undervisningsaktiviteterne i DIT. Vi har årlige faste aktiviteter som

Quiz (grundlæggende islamisk viden for børn), Hutba og Adhan

konkurrence for børn, Sommerlejr i ferien mv.

ii. I 2019 skal vi være bedre til Islam undervisning på dansk. Der er stor

efterspørgsel på det. Vi bibeholder det på tyrkisk for de familier der

stadig vil. Desuden skal vi have flere konferencer indenfor

familielivet, børneopdragelse og ægteskab.

c. Religiøse aktiviteter

i. I 2018 har vi afholdt 8 arrangementer på landsplan. Det er Koran

recitation, konkurrencer og lignende aktiviteter der skal fremme

kendskabet til Islam. I 2019 forsætter vi med aktiviteterne.

d. Kommunikation

i. Vi har fået stor succes med rose uddelingen på landsplan. Der er

over 30.000 mennesker der har læst og fulgt med. Vi skal være

bedre til at nå ud til de landsdækkende medier.

ii. Vi oplever mange henvendelser via mail og de sociale medier. Vi

når at hjælpe over 700 mennesker med forskellige ønsker og

problemer.

e. Haj og Umrah

i. Forsætte med dansk guide og materialer. Vi er kendt for den gode

service i vores haj og umrah rejser.

f. Ungdomsafdelingen

i. Ungdomsafdelingen arrangerer mange aktiviteter for børn og unge

i de lokale menigheder. Det er alt lige fra sociale aktiviteter som

filmaftner til undervisning for børn/unge. På landsplan har vi

arrangeret studieture til udlandet, fodboldturnering, ferielejr for

unge, ramadan aktiviteter for unge mv.

5. Regnskabet fremlagt af Faik Korkmaz

6. Ingen forslag.

7. Afslutning

a. Gaveuddeling og afslutning


