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                           Marts 2017 

Bestyrelsens beretning 
(fremlagt ved årsmødet d. 27-03-2017) 
 

Første år for bestyrelsen har været et opstartsår. Uden erfaring og uden ”opskrift”, har vi kastet os 

ud i det her. ”Hvad er egentlig vores opgave – hvad skal vi”, ”hvor meget skal vi”, ”hvordan gør vi 

det” osv. I flere situationer har vi søgt assistance i systemet.  

Vi har haft kontakt med Storkredsen, med Landssekretariatet (LS) og med Hovedbestyrelsen ( HB), 

men måtte jo konstatere igen og igen at de også er i opstartsfase, og på mange måder lige så meget 

på bar bund, som vi selv var.  

Det gjorde det jo så heller ikke bedre, at vi skulle lave de samme ting 2 gange. Som når 

medlemmerne til årsmødet i Odense beslutter at der skal være minimumsvedtægter for 

lokalafdelinger – vi troede jo, at vi var færdige med at arbejde i vedtægter… 

Først i sommers blev vi helt officielle, da blev vi oprettet på AlleOs, som gav os adgang til 

medlemsoplysninger. Vi fik mailkonti tildelt, så nu kunne vi lige pludselig tage helt officiel kontakt til 

medlemmerne. Personligt synes jeg, at det var lidt stort, men også lidt skræmmende. Det eneste vi 

nu manglede, var en bankkonto og en anvendelig økonomi. Det mangler vi faktisk stadig. Men nu 

arbejder vi på en løsning uden om LS og det skal vi nok snart få styr på. 

I starten af september var vi til fællesmøde i Albertslund. Alle bestyrelser fra alle afdelinger var 

indbudt, og det var et par enormt lærerige dage, med masser af workshops og minikurser. Vi fik en 

masse gode input med hjem og blev væsentligt klogere på mange ting.  

Det var også i september, at vi havde besøg i nabokommunen af Uffe til Uffes Masterclass. Det var 

Esbjerg afdelingen der trak det største læs med dette arrangement, som blev afholdt i kantinen hos 

SydEnergi. I forbindelse med dette besøg havde SydEnergi bedt om et møde med Uffe. Carsten var 

med til mødet, men var vist lidt skuffet – de havde været stort set enige. Selve Masterclassen var så 

vidt jeg fornemmede fra køkkendøren en god oplevelse for de deltagende. 

I oktober var der opstillingsmøde til folketingskandidater i vores region. Det er ikke noget, vi som 

bestyrelse har været så meget inde over, men vi har Torsten med i udvalget, der har taget sig af det 

og det har i perioder holdt Torsten beskæftiget.  

Så var det jo også i oktober, at vi fik de nye vedtægter vedtaget ved ekstraordinær årsmøde.  

Håber holdbarheden er lidt længere denne gang… 

I oktober og november forsøgte vi os med synlighed på gågaden. Det var i forbindelse med 

Halloween og ved Black Friday. Det var lærerigt, men også udfordrende for os, idet ingen af os har 

det opsøgende ”gen” i os, så vi snakkede med dem, der kom hen til os. – Det var der så heldigvis også 

nogen, der gjorde. 

Varde Kommune 
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I december holdt vi et mærkesagsmøde, hvor vi havde besøg af Sebastian fra KBH som facilitator.  

Vi fik os pejlet ind på nogle mærkesager, som vi så skal arbejde videre med. I december fik vi også 

afholdt vores første POLA. Det var lidt en hasteopgave, da vi skulle have defineret Alternativet-

Vardes holdninger til strukturdebatten på skole- og dagstilbudene, så vi kunne få et høringssvar med i 

politikernes beslutningsproces.  

Essensen blev, at vi synes de skulle udsætte beslutningen, da der var alt for mange issues i de 

fremlagte forslag, og en god og langtidsholdbar struktur ville kræve længere tid at få udarbejdet … 

- de lyttede desværre ikke til os. 

Vi har også igennem det sidste år været en del af DPV (Demokrati På Vestjysk), som er et samarbejde 

mellem alle de politiske partier i Varde kommune igennem forpersonerne. Vi var faktisk ikke blevet 

officielt stiftet, da vi fik den første henvendelse fra dem. Samarbejdet er dog periodisk ustabil, men 

der er gode perioder, hvor vi rent faktisk har fået udrettet noget, og har stablet arrangementer på 

benene. Jeg er især begejstret for det lille ”minikursus” i byrådspolitik, hvor kommende byrødder har 

mulighed for at få et væsentligt bedre indblik i arbejdet. 

Det er nok ret sundt, at lave sådan en opsamling, som denne her beretning.. Jeg har gået rundt med 

følelsen af, at vi ikke udretter nok, at vi ikke gør nogen forskel, at vi bliver nødt til at gøre noget mere.  

Men nu hvor jeg har gået aktiviteterne igennem og haft dem skrevet op på en lang liste, er jeg da 

faktisk alligevel lidt stolt af vores aktivitet – og vi er jo endda kun lige kommet ud af starthullerne… 

I den kommende tid vil der ske noget på medlemsmøderne. Vi afholder et møde i samarbejde med 

Danmarks Naturfredningsforening, og vi får besøg af Tina Brixen fra HB til et medlemsmøde.  

 

Og så har vi jo også et kommunalvalg liiige om lidt… 

 


