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Generalforsamlingen 2020 - Formandens beretning 
 
Konstitueringen af bestyrelsen i april bød velkommen til 2 nye bestyrelsesmedlemmer Mikkel og Sergiu, og på 
suppleantposten fik vi også et nyt ansigt i form af Michael, og Karen tog endnu en tørn. Årets fokus har været på at arbejde 
videre med strategien for at få flere medlemmer, undersøge mulighederne for medlemmerne ifm. den kommende 
kloakseparering, samt at få optimeret det interne ressourceforbrug og opgavefordeling i bestyrelsen. 
 
Ift. forrige års lange ufrivillige fokus på GDPR forordningens påvirkninger på foreningens virke, dvs. vores kommunikation 
med og om vores medlemmer, har vi heldigvis kunne bruge energien på at implementerer og følge reglerne. Det er dog fortsat 
et punkt hvor vi skal holde ”tungen lige i munden”, da vi stadig er udfordret på f.eks. manglende krypteringsfunktionalitet på 
vores e-mail, og de officielle regler for foreninger er desværre ikke blevet reduceret som mange af os havde håbet på. 
Så som jeg skrev sidste år er det vigtigt at vi til enhver tid har et opdateret medlemskartotek, herunder den helt essentielle e-
mailadresse på alle medlemmer.  
 
I løbet af året gjorde vi endnu et forsøg på at samles om et socialt arrangement i form af at familieløb, men det var fortsat ikke 
nok opbakning til at det gav mening at afholde. Evt. nye tiltag bliver op til den fremtidige bestyrelse. 
 
Sidste år skiftede depot 1 ejer, da Uwe’s familie solgte deres hus og flyttede. Heldigvis lykkedes det Uwe at overtale den 
kommende ejer Magnus, til også at varetage depotbestyrerrollen og dermed den store trailer. Så stor tak for det Magnus. 
 
I starten af oktober, afholdte foreningen sin årlige mosteridag, og tro det eller ej endnu engang var vejret med os, og dermed 
har Sognegården ikke svigtet os i alle de år vi har afholdt det der. Håber ikke jeg har jinxed det nu J 
Det gode vejr eller ej, så er det svært ikke at ærgre sig over at så få medlemmer har lyst til at deltage, og bestyrelsen spekulere 
så det brager over hvorfor situationen er sådan. Det leder mig over til næste emne, der omhandler vores manglende evne til at 
tiltrække og fastholde medlemmer.  
Ser vi på tallene er det nok ikke så meget fastholdelsen, som tiltrækningen der er det reelle problem, men uanset hvad så 
afhænger foreningens overlevelse jo af nye medlemmer. Vi har tidligere fundet frem til at det mest effektive middel til at 
skaffe nye medlemmer, er via ambassadørerne, eller med andre ord fra mund til mund mellem nabo og genboer. Indtil videre 
så kniber det dog med at få aktive ambassadører, så derfor udebliver effekten også. Bestyrelsen har gennem årene afprøvet 
mange forskellige metoder til at gøre opmærksom på foreningen uden held. 
 
Sidste emne omhandler den tidligere udsendte mail vedr. bestyrelsesmedlemmer. I år er vi 3 der siger tak for tilliden, herunder 
undertegnede. Vi har sammen lagt mange timer ind i bestyrelsesarbejdet, og forsøgt efter bedste evne at sikre foreningens 
fremtidige virke. Et stort tak til alle for deres store indsats i den tid de har været her J.  
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, samt muligheden for at skabe/fremme en retning man selv brænder for. Her er det vigtigt at gøre 
opmærksom på at den afgående og blivende bestyrelse, er gået ind i bestyrelsesarbejdet med udlån af udstyr som et sekundært 
formål. Hvorfor nævner han det, tænker i nok? Det gør jeg fordi vi både har svært ved at skaffe medlemmer, og fordi vi har 
svært ved at få besat bestyrelsesposterne, og fordi der er en linje/skel i retningsopfattelse af hvad foreningens hovedformål skal 
være. Der er dem der mener at foreningen er udlån af udstyr, og intet andet, og det er den opfattelse som foreningen har i den 
”brede befolkning”. Men eftersom vi ikke kan skaffe medlemmer med udlån af udstyr for øje, eller de øvrige tiltag, så vi må 
indse at vi bliver nødt til på en eller anden måde at finde ind til hvad det er der kan samle folk. Lige nu er der +100 medlemmer 
(stødt faldende over årene) ud af potentielt 1200, og effektivt resulterer det i praksis til at 100 personer betaler for at nogle få 
personer har ”gratis” trailer m.m. Lad mig med det samme understrege at det IKKE skal forstås som en provokation eller en 
kritik, men bare en simpel konstatering.  
Da bestyrelsen ikke har haft succes med at få aktiveret medlemmernes/borgernes holdning, hvilket også gælder på de seneste 
generalforsamlinger. Så har vi nu oprettet et spørgeskema til at få medlemmernes mening i fokus. Det er meget meget vigtigt 
for os, at ALLE medlemmer går ind og udfylder dette skema. Så PLEASE PLEASE PLEASE brug de 5-10 min det tager.  
 
Med denne bøn vil jeg afslutte min beretning, og jeg håber naturligvis at se ekstra mange af jer til generalforsamlingen d. 18. 
marts, og jeg kan tilføje at vi arbejder på at starte ud med et indlæg vedr. den kommende Kloakseparering. Derfor kan tiderne 
også ske at ændre sig, men det vil til en hver tid fremgå af hjemmesiden. 
 
På forhånd tak. 
 
Formanden 


