
Bestyrelsens beretning 

(fremlagt ved årsmødet d. 12-03-2019) 

De to forgangne år, har beretningerne handlet mest om alle de udfordringer, der har været i året op til. 

Først var det den organisatoriske opbygning, året efter var det så vores første kommunalvalg… Sådan en 

beretning bliver det ikke denne gang, og den bliver heller ikke så lang.  

Organisatorisk sker der stadig en masse ting, men ikke noget der rammer os som kommuneforening. Der 

har været lidt ændringer i minimumsvedtægterne, men de har ingen praktisk betydning for os. De sidste 

ændringer fra det ekstraordinære landsmøde, drejer sig om mulighed for forlængelse af valgte kandidater. 

Vi vælger kandidater i de år, hvor der er kommunalvalg og vi har datoen på forhånd, så det er ikke så 

interessant. 

Persondataforordningen, som i jo nok har hørt en smule om, betyder for os, at hvis vi trækker 

medlemslister i systemet, skal vi slette dem igen, når jeg er færdig med at bruge dem – Det kan vi vist godt 

overkomme… 

Vi, som bestyrelse i en lokalafdeling bliver nødt til at forholde os til de medlemmer vi har og de 

omstændigheder, der gør sig gældende her lokalt. Vi har tidligere brugt mange kræfter på arrangementer 

af meget forskellig karakter og på forskellige lokationer og med forskellige trækplastre. – Men vi er nået 

frem til, at det skal vi ikke, for der er ganske enkelt ikke et behov. 

Vi skal ikke bruge ressourcerne internt, vores medlemmer henter deres Alternative energi andre steder og 

lægger deres ressourcer andre steder. Så bestyrelsens ressourcer er bedst givet ud, hvis vi bruger dem 

eksternt. Dvs. vi skal ud - vi skal være synlige og tilgængelige for ”ikke-medlemmer” og vi skal blive bedre til 

at ”finde på” og gøre os bemærket på den fede måde. 

Vi har deltaget på Korskro marked sammen med Esbjerg, hvor vi blev set af rigtig mange. Der er stort 

potentiale i markeder, hvor mange tusinde mennesker kommer forbi. Selv om de fleste lister forbi, så 

lægger de mærke til os, og det skal vi blive bedre til at udnytte. Vi er i bestyrelsen enige om at deltage på 

Korskro marked igen, men vi skal have nogle fede idéer med… 

Vi har lavet et arrangement omkring ”Sunde landbrug/sunde fødevarer”, som var et rigtig godt 

arrangement, hvor jeg personligt blev meget klogere på økologisk landbrug, på hvad der giver mening og 

på de udfordringer, der er. Den største udfordring er helt klart stive og forældede holdninger. Det var et 

arrangement, der godt kunne tåle en opfølgning, en version 2, hvor vi måske kunne komme bredere ud. 

Selvom det nok ikke er de konventionelle landmænd der dukker op for at debattere deres vinkel på det 

hele. 

Så havde vi jo også vores nytårskur, hvor vi ”præsenterede” et lille udvalg af regionens 

folketingskandidater. Det var super hyggeligt, og der kom en hel del flere, end vi havde forventet.  

Flere arrangementer er det faktisk ikke blevet til. Men det er også nok…!! Vi skal have fokus på kvalitet og 

effekt, og vi skal være stolte af, at vi med vores få kræfter, kan det vi kan..!! 

Til sidst vil jeg så lige omkring Demokrati på Vestjysk – ligesom jeg ”plejer” 

Der har ikke været liv i DpV siden kommunalvalget. Men vi er nogle stykker, der ikke er villige til at opgive 

det helt vildt fantastiske projekt det er, og der er nu indkaldt til ”genopstartsmøde”. Viljen er der, og der vil 

formentlig snart komme nyheder ud omkring det første arrangement.  

Tak for i år 😊 


