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Generalforsamlingen	2019	-	Formandens	beretning	
 
Konstitueringen af bestyrelsen i april bød velkommen til 2 nye suppleanter Christian og Karen, hvor den øvrige bestyrelse og 
revision fortsatte stort set uændret fra forrige år. Det skal dog nævnes at Karen allerede var kendt af bestyrelsen, da hun i 
forvejen havde overtaget depotbestyrer tjansen fra Kjeld. Årets fokus har været på at arbejde videre med strategien for at få 
flere medlemmer, emnerne vedr. kloakseparering og privatisering, samt at få optimeret brugen af foreningens 
kommunikationsmedier, depoter m.m. I dette arbejde har der dukket nogle overraskelser op, der har beslaglagt mange af 
bestyrelsens ressourcer, herunder GDPR kravene samt konsekvenserne af Kresten’s uheld med den ene trailer. 
 
EU’s GDPR (General Data Protection Regulation) krav der trådte i kraft d. 25. Maj 2018, har været et emne som skaber – eller 
kan skabe – røre i alle foreninger. Der er mange der har ventet i spænding på hvordan GDPR kravene ville blive effektueret og 
reguleret i praksis, samt for hvem der evt. kunne være undtaget af kravene. Konsekvensen af manglende overholdelse af 
kravene kan i første omgang medføre straf med bøde, så det er ikke noget foreningen kan tillade sig at ignorere. Essensen er at 
det er en større opgave at tilpasse hele vores hjemmeside og kommunikation til disse krav, og det har en konsekvens for den 
måde bestyrelsen skal agere ift. hjemmesidens indhold, adgang og bestyrelsens kommunikation. 
Derfor er det også helt essentielt at vi altid har fuldt opdaterede oplysninger, herunder den helt essentielle e-mailadresse på alle 
medlemmer, og derfor vil jeg også bede jer om at opdatere jeres oplysninger via hjemmesidens dertil indrettede funktion (link) 
i bunden af bliv medlem siden (Opdatere/glemt dine oplysninger? Klik her.) 
Således sikrer bestyrelsen at et af de helt essentielle GDPR punkter overholdes, nemlig at medlemmerne aktivt skal acceptere 
foreningens privatlivspolitik.  
 
I løbet af foråret fik bestyrelsen den ide at arrangere et familieløb i foreningens regi ude i Hasle bakker. Ud over at det 
”trender” meget for tiden med mange forskellige løb, så var det også en oplagt mulighed for foreningen at synliggøre sig og 
dermed muligvis få flere medlemmer. Desværre kom der ikke nok tilmeldinger, hvilket bestyrelsen vurderer primært var pga. 
af ikke at være tidligt nok ude med arrangementet. Det har dog ikke afskrækket bestyrelsen, så derfor har vi allerede fastlagt en 
ny dato 26. Maj 2019. 
 
Nu er det nok ikke alle som opdagede at Kresten havde et uheld med en trailer, men det var ret voldsomt hvor traileren mistede 
et hjul på akslen, og det resulterede bl.a. i en totalskadet trailer. Heldigvis skete der kun materiel skade, men selve årsagen til 
det tabte hjul gjorde, at bestyrelsen fandt det nødvendigt at gentænke foreningens vedligeholdelses metoder for trailerne. Det 
har bl.a. resulteret i at foreningen – udover den ødelagte trailer – har købt endnu en trailer her sidst på året, efter et 
serviceeftersyn viste at denne trailer også stod overfor et tilsvarende svigt. Vi ved også at den sidste trailer hos Uwe er 
aldrende, så bestyrelsen forventer at den skal skiftes inden 1-2 år. 
 
I starten af oktober, lige før efterårsferien, afholdte foreningen sin årlige mosteridag. Endnu engang viste vejret sig fra den 
gode side, og vi havde en dejlig dag hvor der blev mostet en pokkers masse æbler (resultatet af den ekstreme sommer).  
Bestyrelsen håber stadig at se flere af medlemmerne på dagen, men medlem eller ej så er vi glade for dem som kommer J. 
 
Foreningen lider stadig af et lavt medlemstal, og bestyrelsen har i den forbindelse lavet tiltaget om at være Ambassadør for 
foreningen. Det er efterhånden sat i system, og der kan nu fokuseres indsatsen mod at få flere Ambassadører. Det kan ikke 
understreges nok, hvor vigtigt det er for foreningen at der bliver gjort opmærksom på foreningen. Det har været en succes at få 
de lokale ejendomsmæglere til at gøre opmærksom på foreningen når de sælger et hus i området, men det der virkelig flytter 
noget er mund til mund, og det er her medlemmerne kommer ind i billedet. Vi har lagt ud på hjemmesiden hvad det vil sige at 
være Ambassadør, og bestyrelsen vil gerne påpege at det er en meget lille indsats der ønskes af Ambassadørerne, mod et 
potentielt stort udbytte til gavn for alle. 
 
Det leder mig over i det sidste emne, hvilket er bestyrelsesarbejdet. I år står 2 ”sværvægtere” af vognen, der samlet set har lagt 
mange frivillighedstimer for medlemmerne igennem årene, og det skal de have stor tak for. Jeg har nævnt det før, og siger det 
gerne igen. Det der driver bestyrelsens lyst til at gøre en indsats, er opbakning og tilslutning fra medlemmerne. Herunder må i 
ikke undervurdere hvor vigtigt det er at der kommer nye kræfter til. Det er faktisk netop det der kan give resten af bestyrelsen 
et ekstra gear. Det viser sig at der opstår en form for ”metaltræthed” omkring de 5 år, og er der ikke en løbende udskiftning 
risikerer man at en hel ny bestyrelse skal findes inden for meget kort tid, og det er ikke en nem opgave. Derfor er det helt 
essentielt at i medlemmer gransker jeres indre for muligheden for at indgå i bestyrelsesarbejdet. Men husk lige at det jo trods 
alt ikke er en livstidskontrakt at indgå i bestyrelsesarbejdet, men uden en bestyrelse ingen forening J  
 
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning, og jeg håber at se mange af jer til generalforsamlingen d. 5. marts, og her har 
bestyrelsen jo fornøjelsen at lægge ud med et indlæg fra Aarhus Vand vedr. den kommende Kloakseparering. 
HUSK at tilmelde jer på hjemmesiden, ellers er det rigtigt svært for os at vurdere omfanget af indkøb m.m. 
 
På forhånd tak. 
 
Formanden 


