Visionsarbejdet
Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det. Men hvad kan man også gøre? Vores visioner kan man derimod
gøre noget ved. Og det har vi nu gjort!
For 11 år siden var der en gruppe øl-glade mennesker, der gjorde noget ved det; Danske Ølentusiaster blev stiftet.
Visionen var at udbrede kendskabet til og udbuddet af kvalitets øl.
Denne vision er nået, og en masse mennesker med samme interesse har meldt sig under fanerne for at støtte op om
visionen. Man kan faktisk sige, at DØE nærmest har sejret sig ihjel, for nu er udbuddet af kvalitets øl langt større
end det nogensinde før har været i Danmark, ja faktisk i hele verden. Og gennem de mange medlemmer, der har
været eller er medlemmer i DØE, er også kendskabet til øl blevet væsentligt større end det var før DØE blev stiftet.
Men som enhver anden forening (eller virksomhed) bør man løbende efterse sine visioner og alle de deraf afledte
planer, politikker, mål osv. om de stadig opfylder hensigten og er tilstrækkelig fremadrettet til at danne grundlag
for foreningens aktiviteter.
Denne opgave har en lille gruppe været i fuld gang med det sidste godt halve års tid.
Med start på Regions- og stormødet i Horsens i januar 2009, over generalforsamlingen i marts og
Regionsrådsmødet i maj blev Visionsudvalget nedsat. Udvalget har bestået af: Hans Peter Jepsen, Sønderborg,
formand, Claus Mortensen, Kolding, William S. Jacobsen, Roskilde samt fra Landsbestyrelsen: Michael Gorm,
Odense og Poul Erik Jensen, Glumsø.
Visionsudvalget har arbejdet særdeles intenst med at indhente synspunkter fra såvel eksterne som interne personer,
bearbejde de indkomne svar samt over en lang række møder sammenfatte og beskrive oplæg til en 10 års vision og
en 3 års udviklingsplan. Udvalget har haft tilknyttet en ekstern proceskonsulent fra SportHouse.
Resultatet af udvalgets arbejde vil blive præsenteret på det kommende Stormøde sidst i januar, hvor resultatet
drøftes, hvorefter udvalget vil bearbejde input derfra til den endelige form, der vil blive præsenteret på
generalforsamlingen i marts.
Visionen og særligt udviklingsplanen skal være ledetråd for den fremtidige udvikling af foreningen. Hvert år vil
udviklingsplanen blive evalueret og justeret i forhold til opnåede resultater, udviklingen og input fra bl.a.
generalforsamlingen. Og også visionen skal om nogle år tages op til revision.
Vores vision kan udtrykkes i fire ord: ”Godt øl til danskerne”. Og udviklingsplanen som: ”En synlig og
sammenhængende forening”
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