BIÊN BẢN BUỔI HỌP NGÀY 19.09.2010
Địa điểm: Asia Cooking
Thời gian: 16:00 đến 21:00
Thành phần tham dự:
- Ban tham vấn: Ngô Thanh Tâm, Phạm Ninh, Phi Ngọc Hải
- Ban chấp hành HNVTN: Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Đức Hóa, Tô Thị Bảy, Võ Việt Cường,
Huỳnh Phương, Phạm Sĩ Việt.
- Hội Cao niên: Bác Đỗ Duy Huỳnh
- Phượng Ca: Chị Phi Thuyền,
Ngoài ra còn có sự tham dự của chị Mai Thảo, anh Tập, anh lâm, anh chị Quang - Hạnh, anh
Thắng, chị Nguyệt Cầu, anh Võ Thành Đạm, và Nguyệt Minh.
Nội dung buổi họp:
1. UBXDTĐ:
Anh Nguyễn Minh Tuấn mở đầu buổi họp với phần trình bày lý do cho buổi họp đột xuất hôm
nay. Mục đích chính là lấy ý kiến và quyết định cho việc giải quyết những vấn đề khúc mắc của
UBXDTĐ hiện nay. Anh Tuấn cũng cho mọi người biết sơ luợc về nguyên nhân của những khúc
mắc này. Anh Tuấn mời anh Nguyễn Đức Hoá, với tư cách trưởng dự án XDTĐ có thể cho mọi
người biết làm cách nào để hội NVTN có thể đóng góp một cách tích cực cho những vấn đề tồn
đọng của UBXDTĐ.
Anh Nguyễn Đức Hoá trình bày hoàn cảnh của UBXDTĐ hiện nay. Đó là do trong phiên họp của
UBXDTĐ vừa qua, anh Nguyễn Bá Công thay mặt cho TTMV đã cho biết TTMV sẽ ủng hộ dự
án này nếu dự án được điều hành bởi HNVTN. Vì sự ủng hộ của hai tôn giáo lớn: Phật Giáo và
Công giáo vô cùng quan trọng cho sự thành công của dự án nên anh Hoá cũng đã gặp cha Hải để
trao đổi.
Theo anh Hoá thì sự cần thiết hiện nay là sự ủng hộ hoàn toàn của HNVTN. Để có thể có đuợc sự
ủng hộ của TTMV, HNVTN cần phải uỷ quyền cho anh Hoá đứng trên tư cách đại diện cho hội
để lãnh đạo ủy ban.
Nhiều ý kiến trao đổi đã được đặt ra xung quanh vấn đề này và kết luận cuối cùng của BTV,
BCH và mọi ngươì có mặt là trong phiên họp hôm nay là: ” Hội NVTN sẽ nhận trách nhiệm việc
xây dựng tượng đài và uỷ quyền cho anh Nguyễn Đức Hoá đảm nhiệm dự án này”.
Bác Đỗ Duy Huỳnh cũng cho biết hội Cao Niên sẽ cử thêm hai thành viên mới để bổ sung nhân
sự cho UBXDTD là Nguyễn Văn Minh và Trần Thành.
2. Sơ luợc tài chính:
Anh Tuấn sơ lược qua tình hình tài chính hiện nay. Số tiền hiện tại là kr. 80.486,- chưa trừ tiền in
và gởi số báo mới ra và chi phí cho việc tổ chức Trung Thu vừa qua. Dự trù số tiền còn lại
khoảng kr. 50.000,- cho những công tác tới đây.

Việc đáng mừng là hiện tại nhân sự giúp đỡ cho BCH còn có thêm chị Phi Thuyền, anh Quang,
anh Thắng và anh Đạm.
Sau phần sơ lược những công tác sắp tới như tổ chức Tết, quy tụ giới trẻ,... anh Nguyễn Minh
Tuấn trong tâm trạng vô cùng xúc động đã xin lỗi mọi người vì hoàn cảnh riêng anh phải từ bỏ
vai trò Hội Trưởng của mình giữa nhiệm kỳ và anh gơi lời cảm ơn đến tất cả những cộnng sự
viên đã cùng góp tay với anh trong thời gian qua. Anh cũng mong rằng theo điều lệ của hội thì
anh hội phó hoặc anh tổng thư ký có thể lên thay anh cho hết nhiệm kỳ này.
Sự việc đột ngột gây ngỡ ngàng cho mọi người tuy nhiên ai cũng hiểu hoàn cảnh của anh Tuấn
hiện nay và hoàn toàn thông cảm.
Qua nhiều tâm sự và trao đổi, ai cũng ngậm ngùi mong anh Tuấn sớm ổn định hoàn cảnh của
mình để quay lại.
Trong lúc khó khăn không biết tìm ai để đảm nhiệm vai trò vủa anh Tuấn hiện tại thì anh Nguyễn
Đức Hóa đã rất dũng cảm và với tinh thần trách nhiệm lãnh nhận vai trò này thay anh Tuấn trong
sự ủng hộ của mọi người.
Anh Tuấn tuy sẽ không giữ vai trò hội trưởng trong thời gian tới nhưng vẫn sẽ nằm trong BCH.
chú Phạm Ninh cũng thay mặt mọi người nói lên tấm lòng cảm phục và biết ơn của cộng đồng
với những công việc và sự hy sinh của anh Tuấn trong thời gian anh gầy dựng lại hội và đảm
nhiệm vai trò hội trưởng. Nhưng thành quả trong thời gian qua cho thấy công sức và tài cán của
anh là vô cùng lớn.
Tuy sự việc có làm không khí buổi họp chùng xuống nhưng mọi người đã giữ được tinh thần
cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong lúc này.
Buổi họp kết thúc lúc 21:00 với những tấm hình lưu niệm được giữ lại bằng ống kính của chú
Ngô Thanh Tâm.
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