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Formandens beretning
Ved Generalforsamlingen på Sinatur Sixtus, lørdag den 23. 
oktober 2021, kl. 10-13

Et omskifteligt år
2021 udmærker sig ved at være et år, hvor meget er anderledes…

Sidste års Repræsentantskabsmøde blev også foreningens allersidste. Region Fyn kapitulerede som 
foreningens sidste bastion af regioner. De havde ikke kunnet finde nok interessenter til en ny 
regionsbestyrelse, og den gamle takkede af og gik på pension. Samtidigt nedlagdes regionen. Og vi besluttede, 
at omorganisere os. Nu er vi ikke længere en forening med en hovedstyrelse og regionsbestyrelse. Nu er vi 
bare en bestyrelse. Det krævede nogle vedtægtsændringer. Og nye rutiner…

I januar indledte vi året ved at holde en online-konference omkring valgfagsprøven. Den gik ganske 
formidabelt. Mariann Nielsen fra 2-vejs kommunikation holdt slagets gang, og her erfarede jeg virkelig, 
hvordan en dygtig bruger af online mødeplatforme kan formå at udnytte dets potentiale. Vi oplevede mange 
aktiviteter, hvor vi blev stillet skriftlige opgaver til besvarelse eller blev lukket ind i forskellige rum, til 
debatter. Alting gik gnidningsfrit. Det var også det siddende kursusudvalgs afgangssortie. Birgit Jensen var 
netop trådt ud af bestyrelsesarbejdet og trådte nu, sammen med Kirsten-Marie Pedersen også ud af 
kursusudvalget og gik på pension. Med hæder og ære i behold!

Et nyt kursusudvalg er trukket i tøjet. Sanne Würtz er genganger og Nina Balling er ny og har knoklet, trods 
barsel, for at få stablet et nyt uddannelsestilbud fra os, på benene. Jonas Borg har også bistået undervejs, men 
er nu sat lidt på pause, efter eget ønske. Og om hjørnet venter et webinar, også denne gang omhandlende 
valgfagsprøven. I skrivende stund er vi omkring halvvejs med de tilmeldinger vi skal have, for at “breake even”. 



21. oktober 2021

2

Men uanset hvad, har jeg meldt ud, at det er af største betydning for vores forening, at vi har et tilbud som 
dette. Og jeg tror på, at vi efter efterårsferien vil få en større søgning til webinaret.

2021 er også året, hvor jeg har haft god tid til at beskæftige mig med foreningsarbejdet. Jeg har gjort flere 
tiltag til at søge nye annoncører, desværre uden stor succes. Jeg har været ude og repræsentere os, i mange 
forskellige kontekster. Og jeg har fået en fod indenfor døren hos flere af vores samarbejdspartnere, så vi igen 
kommer i betragtning. Under et af vores kvartalsvise online bestyrelsesmøder - også et nyt tiltag - besluttede 
vi at have et aktuelt punkt på hjemmesiden, der hedder “Hvad har vi gang i?” Og der skrive, når vi har været i 
gang med noget. Aktiviteterne sendes til vores redaktør, Kent, og så lægger han det om. Her kan man følge 
mig lidt… Dér hvor jeg vægter mest at vi er godt engagerede er i STUKs faggruppe. Her har vi den mest 
direkte adgang til indflydelse på fagets vilkår og rammer. Pt. Arbejder vi med de udfordringer faget har, og at 
implementere dem i en forandringsteori.

Sidste regnskabsår faldt jo således, at udgifterne til den fysiske konferencen den 18. September 2020 kom til 
at overgå til indeværende regnskabsår. 56.000 kr., som - hvis de havde været bogført i det år, ville have fået os 
i nul i stedet med et “overskud” på 53.000 kr.. Det, og så det faktum, at Benita har slettet/krediteret/ryddet 
ud i manglende indbetalinger for 18.000 kr. gør, at vi går ud af regnskabsåret 2020/2021 med et underskud på 
45.000 kr.. Underskud kan vi ikke lide! Men reelt set, så er det ikke så bekymrende. Jeg ser et potentiale for, 
at vi kan skabe et bedre overskud næste år og, hvis skæringsdatoen havde været faldet anderledes, så ville 
regnskabet faktisk havde set bedre ud denne gang, end sidste. 

Når nu vi taler om regnskabet, så har Benita bedt om at blive afløst på kassererposten. Hun har fået nogle 
helbredsmæssige signaler om at passe på sig selv. Og den slags skal naturligvis tages alvorligt! I stedet har vi 
arrangeret os med Kent. Min dygtige mand, som jeg ellers har forsøgt at holde ude af foreningens arbejder, er 
nu både kasserer og redaktør af navn og gavn. Vi er ikke helt på plads, men næsten. Bl.a. skal vi tilpasse vores 
vedtægter til den nye situation… Og så har Karin, vores interne kritiske revisor og Kathrines mand, snarlig 
revisorsuppleant, om alt går efter planen ved vores valg, indvilliget i, at kigge Kent over skulderen i årets løb, 
så jeg kan føle mig ubekymret for ubegrundede mistanker om kreativ bogføring etc.. I min optik kunne det 
mudre vandene lidt, at Kent er min mand. Banken er dog overhovedet ikke bekymret. De er bare lidt 
“emsige” omkring al formalia med og mod hvidvaskning. Så det har vi skullet bruge lidt krudt på. Til gengæld 
må vi konstatere, at det er ganske effektivt at have så direkte en kommunikation imellem formand, kasserer 
og redaktør. Alting går hurtigt og smertefrit :)  At Benita har måttet vælge at stoppe og træde ud af alt 
foreningsarbejdet er noget, jeg naturligvis repekterer MEN også i den grad begræder. Hun har været et vigtigt 
aktiv for vores forening og jeg vil mangle hende i vores midte. Hun efterlader i den grad et savn!

2021 er også året, hvor vi har været så priviligerede at have Kathrine som vores suppleant. Hun har, fra første 
færd, været en kæmpe gevinst for vores forening. Der er været flere opgaver omkring hende, som hun har løst 
til perfektion. Og nu forventer jeg, at valget falder på, at hun træder ind i bestyrelsen i stedet for Benita. Til 
gengæld er vi så utroligt heldige, at vi - igen - har en dygtig kandidat til vores suppleant-post. Kim Wissing 
Petersen - dagens dirigent - stiller sig til rådighed. Ham har jeg også store forventninger til…

Livet har det med at byde på lidt af hvert. Nogle gange møder man udfordringer, som til tider kan få en til at 
tænke, at man ikke kan gøre så meget i sit foreningsarbejde. Jeg har været der selv, da jeg blev kræftramt og 
opereret samtidig med at både min mor og lillebror var kræftramte og begge gik bort. Når den slags sker, så 
tager man sit engagement op til revision. Bør man træde fra? Lad andre kræfter komme til? I nogle 
situationer kan det være en nødvendig løsning for en selv. Men jeg er fortaler for, at man, for så vidt det kan 
lade sig gøre (en kassereropgave er svær at overdrage, f.eks.) bliver sat på pause. Får et åndehul. En tid til at 
komme til kræfter. Det oplever vi fra tid til anden blandt vores bestyrelsesmedlemmer. Og det er okay! Det er 
langt bedre, at vi har udsigten til, at man kommer sig og kommer igen, end at vi skal tage afsked. Vi er særligt 
udvalgte og har vores forskellige styrkesider der gør, at maskinrummet bare kører. Og heldigvis som regel på 
fuld kraft. Men når det kniber, er det okay at melde det ud, og sige fra, for en tid. Det havde jeg brug for at 
italesætte, så ingen går rundt med en bekymring eller dårlig samvittighed!  

Med det sagt, så imødeser jeg, at vi drøner ind i det nye år for fuld damp, gejst og engagement!
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