ธารา – สมาคมหญิงไทยในเยอรมนี --------- THARA – Thai Articulate Rights Abroad
THARA – Thailänderinnen Artikulieren ihre Rechte im Ausland
________________________________________________________________________________________

รายงานการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจาปี 2020
วันที่ 6 กันยายน 2020 เวลา 11:00 น.
ผ่านระบบ Zoom โดยกฎหมายอนุโลมในภาวะการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคโควิด19
ที่บงั คับใช้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา
(§5, Absatz 2. Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie
im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 29 คน ตามรายชื่อ ดังนี ้
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สุชาดา ไบเยอร์
เบ็ญจวรรณ โบรดโชลล์
นิษฐ์นิภา เอ็กซ์เนอร์
นิรญ
ั หากระสัง
อรอุมา โฮล์ทเดีรก์
อรดี ไคลุส
แสงจันทร์ คัสบวร์ก
จุไรวรรณ เคอร์เนอร์
โสภาพร ควร์ซ
รุง่ รวี ลอยพิมาย
สายสมร เมเยอร์
ศิรมิ งคล นอร์ดา
จิระพรรณ ออคเคอร์
ลาวัลย์ พรีพทุ ธ์
ชนัฏฐา พลเดช

16
ปราณี ไรเช่นบัค
17
เครือวัลย์ รีเซล
18
รัชนี เริพเค
19
พัชฎาภรณ์ ซัลลาค
20
ศิรกิ านต์ ซีมทู ทีส
21
มลฤดี ชเตาฟฟ์
22
สุจิรตั น์ ชเตียร์
23
เดิรก์ วอลเตอร์
24
ศรัญญา วอลล์เฮอเฟอร์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมในฐานะแขก
25
มุกดา นอลล์
26
ขวัญใจ เฮ็นนิก
27
กมลทิพย์ เพ็ค
28
แวร์เนอร์ เริพเค
29
โชติกา บัวสารบรรณ์

คุณมลฤดี ชเตาฟฟ์ ผูด้ าเนินรายการ
คุณชนัทฐา พลเดช ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

THARA e.V.
www.tharaverein.de
Amtsgericht München VR 204811 E-Mail: info@tharaverein.de

Postbank Hannover
IBAN: DE85 2501 0030 0666 9953 0

วาระที่ 1 คุณมลฤดี ชเตาฟฟ์ ผูด้ าเนินรายการ ตรวจสอบความพร้อมขององค์ประชุม §4 โดยแจ้งให้ สมาชิกทราบว่า
การประชุมวันนีท้ างสมาคมได้สง่ จดหมายเชิญสมาชิก ก่อนวาระการประชุม 4 สัปดาห์ ไปยังที่อยู่ท่แี จ้งสมาคมมาครัง้
สุดท้ายเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2020 และการลงมติต่างๆ ของสมาชิกจะกระทา ได้โดยมีคะแนนเสียงข้างมากจากจานวน
สมาชิกที่เข้าประชุมในวันนี ้ และขอให้แต่ละกลุม่ ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่วม Zoom ให้กบั ผูจ้ ดบันทึกทางข้อความ (Chat)
ระหว่างการประชุมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม (อยากขอความร่วมมือให้ทกุ
ท่านถ่ายรูปไว้เพื่อส่งให้ในภายหลัง) รวมทัง้ ได้แจ้งผูเ้ ข้าประชุมถึง Datenschutz-Grundverordnung เนื่องจากทาง
สมาคมทาการ Live ผ่านเฟซบุ๊ก ถ้าสมาชิกท่านใดไม่ประสงค์ให้มีภาพออกสื่อ ขอให้ทุกท่านปิ ดกล้องวีดีโอในเครื่องของ
ตนเอง และเปลี่ยนชื่อหน้าจอให้เป็ นชื่ออื่น มิเช่นนัน้ จะถือว่าทุกท่านยินยอม ให้ใช้ขอ้ มูลและภาพของท่านออกสื่อของ
สมาคม
วาระที่ 2 คุณมลฤดี ชเตาฟฟ์ แจ้งการอนุมตั ิหวั ข้อการประชุมที่สาคัญ ดังนี ้
1. รายงานกิจกรรมปี 2019/2020
2. รายงานรายรับรายจ่ายของสมาคมปี 2020 และ รายงานสถานภาพทางการเงิน ของสมาคมปี 2020 ถึงปัจจุบนั
3. นับคะแนนและรายงานผลการเลือกตัง้
4. อื่นๆ
4.1. เลือกผูต้ รวจสอบบัญชี
4.2. กิจกรรมปี 2021 และการประชุมสามัญประจาปี และงานฉลองธาราครบรอบ 30 ปี
หลังจากแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าแล้ว ไม่มีผคู้ ดั ค้านหรือนาเสนอหัวข้อการประชุมเพิ่มเติม จึงเริ่มเปิ ดการประชุม
ด้วยการขอให้ประธาน คุณสุชาดา ไบเยอร์ กล่าวเปิ ดประชุม
คุณสุชาดา ไบเยอร์ กล่าวขอบคุณทีมงานทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอบคุณสมาชิกใหม่ทกุ ท่าน ที่ให้ความสาคัญกับ
กิจกรรมที่สมาคมทา และฝากความระลึกถึงทีมงานที่ป่วยหนัก คือคุณณัฏฐยา ยิม้ อินทร์ และ คุณปราณี ไรเช่นบัค
ขอให้ทงั้ สองท่านสุขภาพดีขึน้ ในเร็ววัน
วาระที่ 3 รายงานกิจกรรมปี 2019/2020
หลังจากการประชุมสามัญประจาปี ท่ี Heidelberg ทางสมาคมมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
1. การจัดค่ายนาฏศิลป์ ขั้นพืน้ ฐาน วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ โดยคุณณัฐวดี เล็พทีน และคุณชนัทฐา พลเดช
วันที่ 21-25.ตุลาคม 2019 สอนโดย ครูแดง กันยา บอมฮาร์ท โดยคุณชนัทฐา กล่าวสรุปว่า ในกิจกรรมครัง้ นัน้
นอกจากที่เด็กๆ และผูท้ ่สี นใจจะได้เรียนรูน้ าฏศิลป์ ขัน้ พืน้ ฐานโดยละเอียดแล้ว ยังได้เรียนรูก้ ารอยู่ร่วมกัน การทา
สมาธิ การกราบไหว้ตามหลักของพุทธศาสนา ในช่วงเย็นหลังจาก เลิกเรียนนาฏศิลป์ อีกด้วย หลังจากจบ 5 วันใน
การเรียนรูข้ องค่ายนาฏศิลป์ เด็กๆ ทุกคนได้ตอบเป็ นเสียงเดียวกันว่า สนุกและมีความสุขกับการเรียนรูใ้ นครัง้ นี ้ และ
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อยากให้มีการจัดค่ายแบบนีอ้ ีกอย่างต่อเนื่อง ทางทีมงานสมาคมได้ประชุมกัน และมีมติจดั ค่ายนาฏศิลป์ และค่าย
ดนตรีไทยขึน้ อีกครัง้ ในวันที่ 14-18 เมษายน 2020 และได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากผูป้ กครอง ที่ประสงค์จะส่ง
เด็กๆ มาเข้าค่ายด้วย แต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 แพร่ระบาด ทาให้ตอ้ งยกเลิกและเลื่อนการจัดค่าย
นาฏศิลป์ และค่ายดนตรีไทย ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทีมงานต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 หัวข้อ Teamkommunikation: Training für das perfekte
Team und persönliche Entwicklung ที่ Selbsthilfezentrum München (SHZ) Westendstraße 151, 80339
München ระหว่างวันที่ 08-10.11.2019 โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก
และสมาคมไทยอาสา มิวนิก โดยคุณนิษฐ์นิภา เอ็กซ์เนอร์ กล่าวสรุปว่า การจัดอบรมเชิงปฎิบตั ิการทีมงานครัง้ นี ้
เป็ น ครัง้ ที่ 3 โดยครัง้ แรกจัดขึน้ ที่เมือง Paderborn ในหัวข้อ Mut und Maß ครัง้ ที่ 2 จัดขึน้ ที่เมือง Nürnberg ใน
หัวข้อ Team Geist การอบรมครัง้ นีเ้ ป็ นการอบรมเพื่อให้ทีมงานเข้าใจตนเองและเพื่อนร่วมทีม ปรับตัวเข้าหากันใน
การทางานเป็ นทีม เป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน ยอมรับความแตกต่างในด้านความคิด ความสามารถ และนามาใช้ในการ
ทางานร่วมกัน ซึ่งประสบความสาเร็จเป็ นอย่างมาก ได้รบั การยอมรับจากทีมงานทุกคนว่าเป็ นการอบรมที่คมุ้ ค่า มี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการทางานร่วมกันเป็ นทีม พร้อมกับรอคอยการอบรมเชิงปฎิบตั ิการที่จะจัดขึน้ ในอนาคต
ข้างหน้าอีกครัง้
การก่อตั้งกลุ่ม AG ต่างๆ และเริ่มจัดกิจกรรมของแต่ละกลุม่ โดยคุณโสภาพร ควร์ซ กล่าวสรุปว่า AG ที่การ
ประชุมทีมงานเมื่อเดือน พ.ย. 2019 ที่เมืองมิวนิก ได้มีการพูดคุยเรื่องโครงสร้างองค์กร มีการแจกแจงเนือ้ หางาน
ต่างๆ ออกมาเป็ นกลุม่ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน และมีการตัง้ กลุม่ งานใหม่เพิ่มขึน้ อีก 3 กลุม่ ได้แก่ Empowerment,
วิเทศสัมพันธ์ และ ส.ว. (ผูส้ งู วัย)
การจัดทาโลโก้ใหม่ โดยคุณโสภาพร ควร์ซ กล่าวสรุปว่า เนื่องจากสมาคมธารามีอายุเกือบ 30 ปี แล้ว แต่ยงั คง
ใช้โลโก้ดงั้ เดิม ทีมงานบริหาร จึงมีมติให้จดั ทาโลโก้สมาคมใหม่ เพื่อให้ตอบสนองต่อภาพลักษณ์ใหม่ และมีความ
ร่วมสมัย โดยคุณโสภาพร ควร์ซ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญมาออกแบบ และหลังจากการลงมติในทีมงาน
จึงได้เป็ นโลโก้ใหม่ออกมา ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั
การพัฒนาเพจ THARA 2020 บนเฟซบุ๊ค โดยคุณโสภาพร ควร์ซ กล่าวสรุปว่า ในส่วนของเพจ Thara e.v. 2020
นัน้ อยู่ในความดูแลของ ทีมประชาสัมพันธ์ AG ซึ่งนาโดย คุณสุจิรตั น์ ชเตียร์ ตอนที่ทีมงานชุดปัจจุบนั เข้ามารับ
หน้าที่ ยอดไลค์เพจอยู่ในราว 600 ไลค์ ทีมงานประชาสัมพันธ์ เช่น คุณนิษฐ์นิภา เอ๊กซ์เนอร์, คุณสุชาดา ไบเยอร์,
คุณรัชนี เริพเค และคุณโชติกา บัวสารบรรณ์ ได้ช่วยกันสร้างเนือ้ หา และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อ
คนไทยในเยอรมนีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณโชติกา ที่ได้สร้างมิติใหม่ให้กบั การนาเสนอข้อมูลของเพจ
ธารา ด้วยการอ่านข่าวสารข้อมูล เป็ นคลิปวีดีโอ กว่า 40 คลิป และได้รบั ผลตอบรับที่ดีมาก ปัจจุบนั ยอดไลค์เพจ
เพิ่มขึน้ มาอยู่ท่ีประมาณ 4400 นับเป็ นการเพิ่มขึน้ กว่า 700 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนับเป็ นผลประกอบการที่ดีเยี่ยม
โครงการธาราห่วงใยสังคม ช่วงเดือนมีนาและเมษายน 2020 โดยคุณจุไรวรรณ เคอร์เนอร์กล่าวสรุปว่า สมาคน
ได้เย็บหน้ากากผ้าป้องกัน โควิด - 19 และมอบให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จานวน 200 ชิน้ สถานกงสุลใหญ่
ณ นครแฟรงก์เฟิ รต์ 120 ชิน้ รวมทัง้ แจกจ่ายให้ชาวไทยในเยอรมนีรวมทัง้ หมดเป็ นจานวน 1500 ชิน้ ด้วยทุนส่วนตัว
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ของทีมงาน และเงินบริจากจากผูศ้ รัทธา 535 ยูโร ทัง้ นี ้ สมาคมขอขอบคุณผูม้ ีสว่ นร่วมช่วยเหลือสังคมไทยใน
เยอรมนีทุกท่าน
7. จัดระเบียบและปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ของสมาคม โดยคุณศรัญญา วอลล์เฮอเฟอร์ กล่าวสรุปว่า
เอกสารข้อมูลทัง้ หมดตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั ของสมาคม ถูกจัดเก็บไว้ใน Google Drive ของสมาคม อย่างเป็ นระบบ
เพื่อง่ายต่อการค้นหาและเรียกใช้ในอนาคต หากสมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของสมาคม
สามารถติดต่อสอบถามได้ท่เี ลขานุการสมาคมหรือคณะกรรมการ เพื่อขอดูเอกสารได้ อีกเรื่องหนึ่งคือ การอัพเดต
ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของสมาคม มีคณ
ุ รุง่ รวี ลอยพิมาย ได้อาสาเข้ามาช่วยอัพเดทข้อมูลให้ทนั ต่อเหตุการณ์อย่าง
สม่าเสมอ ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นีด้ ว้ ย
วาระที่ 4 รายงานรายรับรายจ่ายของสมาคมปี 2020 และ รายงานสถานภาพทางการเงินของสมาคมปี 2020 ถึง
ปัจจุบนั โดยคุณอรอุมา โฮล์ทเดีรก์ รักษาการเหรัญญิก
รายรับรายจ่ายของสมาคมปี 2020 จนถึงวาระการส่งตรวจบัญชี วันที่ 31กรกฎาคม 2020
สมาคมมีรายรับจากค่าสมาชิก 440 ยูโร
เงินบริจาคเข้าสมาคม 150 ยูโร
เป็ นรายได้ท่ไี ม่รวมโครงการเย็บหน้ากาก 590 ยูโร
ในขณะเดียวกันสมาคมได้มีรายจ่ายประจาเป็ นค่า
บริการของธนาคาร 57,71 ยูโร
ค่าอินเตอร์เน็ต 106,11 ยูโร
ค่าไปรษณีย์ 2,70 ยูโร
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ 137,00 ยูโร
รวมรายจ่าย 303,52 ยูโร
สถานภาพทางการเงินของสมาคมปี 2020 ถึงวันตรวจสอบบัญชี วันที่ 31กรกฎาคม 2020
ยอดบัญชีเงินในธนาคารของสมาคม คงเหลือ 7235,22 ยูโร
ยอดบัญชีเงินสดของสมาคม คงเหลือ 1618,83 ยูโร
ผูต้ รวจสอบบัญชีปี 2020 ดร. มุกดา นอลล์ ได้รบั รองผลการตรวจสอบบัญชีจนถึงปัจจุบนั โดยมีการแนะนาให้แก้ไขใน
เรื่องการใช้ภาษาในการทาบัญชี ส่วนในด้านตัวเลขถูกต้องเรียบร้อยดี
ดังนัน้ คุณมลฤดี ชเตาฟฟ์ ได้ย่นื เสนอต่อสมาชิกให้เห็นชอบว่าทีมบริหารสมาคมชุดเก่าพ้นวาระการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซอบธรรมตามกฏหมายสมาคม โดยไม่มีผคู้ ดั ค้าน
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วาระที่ 5 การนับคะแนนและรายงานผลการเลือกตัง้ ผ่าน Zoom และ live บนเฟซบุ๊ค จากเมือง Braunschweig
ดาเนินการโดยคณะทีมงานเลือกตัง้ สมาคมธารา ได้แก่
1. คุณรัชนี เริพเค Braunschweig
2. คุณจิระพรรณ ออคเคอร์ München
3. คุณแสงจันทร์ คัสบวร์ก Bremen
4. คุณณัฐวดี เล็พทีน Duisburg
5. คุณศิริกานต์ ซีมทู ทีส Essen
ผลการนับคะแนนเลือกตัง้
- จดหมายส่งออกทัง้ หมด 99 ฉบับ
- ส่งกลับมาจานวน 80 ฉบับ
- บัตรเสียจานวน 31 ฉบับ
- บัตรที่ใช้ได้ 49 ฉบับ
สรุปการเลือกตัง้ ในตาแหน่งต่างๆ พร้อมคะแนนที่ได้รบั ดังนี ้
- ประธาน ผูไ้ ด้รบ
ั การเลือกตัง้ คือ. คุณโสภาพร ควร์ซ
ด้วย Ja 47 เสียง, Nein 1 เสียง und Enthaltungen 1 เสียง
- รองประธาน ผูไ้ ด้รบ
ั การเลือกตัง้ คือ คุณศรัญญา วอลล์เฮอเฟอร์
ด้วย Ja 43 เสียง, Nein 0 เสียง und Enthaltungen 6 เสียง
- เหรัญญิก ผูไ้ ด้รบ
ั การเลือกตัง้ คือ คุณอรอุมา โฮล์ทเดีรก์
- ด้วย Ja 45 เสียง, Nein 0 เสียง und Enthaltungen 4 เสียง
- กรรมการ 1 ผูไ้ ด้รบ
ั การเลือกตัง้ คือ คุณนิษฐ์นิภา เอ็กซ์เนอร์
ด้วย Ja 35 เสียง, Nein 1 เสียง und Enthaltungen 13 เสียง
- กรรมการ 2 ผูไ้ ด้รบ
ั การเลือกตัง้ คือ คุณสุจิรตั น์ ชเตียร์
ด้วย Ja 41 เสียง, Nein 0 เสียง und Enthaltungen 8 เสียง
- กรรมการ 3 ผูไ้ ด้รบ
ั การเลือกตัง้ คือ คุณจุไรวรรณ เคอร์เนอร์
ด้วย Ja 44 เสียง, Nein 0 เสียง und Enthaltungen 5 เสียง
- กรรมการ 4 ผูไ้ ด้รบ
ั การเลือกตัง้ คือ คุณมลฤดี ชเตาฟฟ์
ด้วย Ja 44 เสียง, Nein 0 เสียง und Enthaltungen 5 เสียง
คุณรัชนี เริพเค สอบถามกรรมการบริหารใหม่ทุกท่าน ว่าเต็มใจรับตาแหน่งใหม่หรือไม่ และ ทุกท่านกล่าวรับด้วยความ
ยินดี
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ประธานสมาคมคนใหม่ คุณโสภาพร ควร์ซ กล่าวถึงนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนสมาคมโดยคร่าวๆ ว่า ขอเป็ น
ตัวแทนทีมงานใหม่ทกุ คน ขอบคุณสมาชิกทุกท่าน สาหรับคะแนนเสียง และความไว้วางใจ ที่รบั รองให้พวกเราทัง้ 7 คน
เข้ามาเป็ นกรรมการบริหารของสมาคมธารา
สาหรับแนวทางในการบริหารงานนัน้ ทีมงานชุดใหม่ตงั้ ใจทางานอย่างมีความสุข ทัง้ กายและใจ ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ้ ่นื สนุก เรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ และโปร่งใส ตามแนวทางการดาเนินการ ขององค์กรอาสาสมัครที่ไม่แสวงหาผลกาไร
สิ่งที่ทีมงานชุดใหม่ประสงค์จะทาเป็ นลาดับต้นๆ คือ การสร้างความชัดเจนในการทางานภายในองค์กร อันได้แก่ การ
แบ่งหน้าที่ ขอบเขตการทางานของคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้ากลุม่ กิจกรรม (AG) ต่างๆ ให้ชดั เจน ตรวจสอบและ
ประเมินผลได้โดยง่าย กฎระเบียบในด้านต่างๆ ทีมงานจะรวบรวม จัดทาขึน้ มาใหม่ และนาไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
สมาคม เพื่อแสดงความโปร่งใส ทุกอย่างตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความสบายใจ มั่นใจ ให้กบั ทุกฝ่ าย
ส่วนกิจกรรมที่สมาคมจะทานัน้ ในส่วนของปี หน้า จะเน้นไปที่การประชุมสามัญประจาปี ซึ่งเป็ นปี ท่ี 30 ของสมาคมด้วย
จึงต้องการจัดเฉลิมฉลองพิเศษ แต่เนื่องจากวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด - 19 ทาให้ยงั ไม่มีความชัดเจนว่า จะเป็ นไปใน
รูปแบบใด เมื่อมีความคืบหน้า ทางทีมงานจะมาแจ้งให้ทราบ
กิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่ายนาฏศิลป์ ไทย, การอบรมพัฒนาทีมงานทัง้ ในเรื่องของ ขอบเขตการทางาน, การทางานเป็ นทีม,
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะจัดขึน้ ตามที่โอกาส (ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์โควิด) และงบประมาณเอือ้ อานวย
ระหว่างนี ้ ขอให้สมาชิกทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ และเพจของสมาคม
วาระที่ 6 อื่นๆ
6.1 การเลือกผูต้ รวจสอบบัญชี ได้มีการเสนอให้ผตู้ รวจสอบบัญชี คือ ดร. มุกดา นอลล์ ที่ได้รบั การยอมรับใน
วาระที่แล้ว ยังคงปฏิบตั ิหน้าที่เหมือนเดิม โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ลงมติเห็นชอบ
6.2 กิจกรรมในปี 2021 สมาชิกนาเสนอให้จดั กิจกรรม
1. คุณสุชาดา ไบเยอร์ เสนอให้จดั สัมมนา Online ให้ความรูเ้ รื่องกฎหมาย และความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับ การ
ทางานสมาคมในประเทศเยอรมนี
2. คุณณัฐวดี เล็พทีน เสนอให้จดั กิจกรรมค่ายนาฏศิลป์ ต่อเนื่องครัง้ ที่ 2 ที่เมือง Hannover
3. คุณนิษฐ์นิภา เอ็กซ์เนอร์ เสนอให้จดั โครงการให้ความรูเ้ กี่ยวกับการประกอบกิจการนวดไทย ในเยอรมนี และ
เทคนิคการใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ในการใช้ Social Media และ Zoom ในการทางาน (ขัน้ พืน้ ฐาน)
4. สาหรับทีมงาน คือการจัดอบรมการใช้ Google Drive และ Zoom ในการทางานสมาคม
5. การอบรมต่อเนื่อง Team Building
6. คุณอรดี ไคลุส เสนอให้จดั การอบรมการให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้นสาหรับทีมงาน เพื่อทีมงานจะได้มีความรู ้
เบือ้ งต้นในการให้ความช่วยเหลือแก่หญิงไทยในเยอรมนี
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6.3 เกี่ยวกับการประชุมสามัญประจาปี และงานฉลอง ธารา 30 ปี คุณโสภาพร ควร์ช ได้สรุปสัน้ ๆ ว่า เนื่องจาก
ปี 2021 จะเป็ นปี ท่สี มาคมธาราจะมีอายุครบ 30 ปี ทีมงานจึงเห็นว่า ในการประชุมสามัญประจาปี 2021 นัน้ จะจัดให้มี
การเฉลิมฉลอง 30 ปี ดว้ ย ซึ่งแต่เดิมนัน้ ได้คิดรูปแบบกิจกรรมพิเศษขึน้ เช่น การเสวนาวิชาการ, การจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย, กิจกรรมให้เด็กๆ และสามีชาวเยอรมัน และผูส้ นใจทั่วไปได้มีส่วนร่วม ฯลฯ โดยมีกาหนดการคร่าวๆ
ว่าจะจัดระหว่าง 17-19 กันยายน 2021 ณ นครแฟรงก์เฟิ ร์ต ทัง้ นี ้ ด้วยเหตุวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทาให้ในปัจจุบนั ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องรูปแบบและเนือ้ หาของงาน แต่ทางทีมงานจะติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดและรายงานให้สมาชิกทราบเป็ นระยะ
คุณสายสมร เมเยอร์ ได้กล่าวขอบคุณและระลึกถึงความเสียสละของคณะกรรมการชุดเก่าทุกๆ ท่านแทนสมาชิกจากใจ
จริง ขอบคุณคุณโชติกาที่แสดงความคิดเห็นเรื่องการนับคะแนน และฝากทีมงาน ทัง้ เก่าและใหม่ให้วิเคราะห์เรื่องบัตร
เสีย เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทางานในอนาคต
คุณสุชาดา ไบเยอร์ ได้กล่าวปิ ดการประชุมด้วยการชื่นชมทีมงานบริหารชุดใหม่ในการเข้าสมัครเลือกตัง้ ในครัง้ นี ้ และขอ
อวยพรให้ทีมงานบริหารชุดใหม่ทางานด้วยความราบรื่น คานึงถึงการสื่อสารที่ดีและพร้อมที่จะให้อภัยกัน
คุณจิระพรรณ ออคเคอร์ หนึ่งในทีมบริหารชุดเก่า กล่าวขอบคุณทีมบริหารใหม่ทุกท่านอีกครัง้ ที่สละเวลาเพื่อสานต่อ
งานสมาคมด้วยเช่นกัน
ปิ ดการประชุมเวลา 13.00 น.

(………….....………………….)
โสภาพร ควร์ซ
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