Årsmøde Døe Vordingborg 2017 – Formandens beretning.
Det forgange år i vores lokalafdeling, har vi igen haft en række gode arrangementer
Og vi har haft et godt samarbejde, både med ”gamle” og nye samarbejdspartnere,
I alt 8 arrangementer i løbet af året, med Fransk forår som det største.
Fransk forår gav os 10 nye medlemmer, og 19 medlemmer til resten af landet.
Vi har fået fin presseomtale, i løbet af året primært i forbindelse med Fransk forår.
Desværre lider lokalafdelingen stadigvæk under, at der er alt for få aktive.
Derfor er det en stor udfordring, at være ansvarlig for den daglige drift.
Jeg ærgre mig over det store potentiale, vi som lokalafdeling har, med mange gode
kontakter, og faste samarbejdspartnere. Et potentiale som vi ikke for udbytte af fordi
vi er for få i bestyrelsen. Dermed er der ikke mulighed for at uddelegere opgaverne.
Med kun tre aktive, er man involveret i alt omkring alle arrangementer.
Det har mentalt været hårdt, og nu er jeg nået til et punkt, hvor jeg føler mig
udbrændt. Når man er det, skal man træde tilbage, da det ellers kan ende med
at blive skadeligt for ”sagen”
Jeg har været i bestyrelsen lige så længe DØE Vordingborg har eksisteret, hvilket vil
sige ca. 10. De seneste 7-8 år som formand.
Det har været sjovt, givende og udviklende for mig. Men i den senere tid har det
været svært for mig at finde motivationen.
Og kvaliteten på mit arbejde har været meget svingende.
Derfor har jeg truffet en svær beslutning, om at trække mig som formand.
Og fra bestyrelsen.
Jeg er stolt over de resultater, vi har opnået, ikke mindst set i lyset af, de begrænsede
ressourcer vi har haft.
Jeg vil gerne takke alle, som har været ”indover” i løbet af min tid som formand.
Ingen nævnt ingen glemt Tak for jeres alt jeres hjælp, og et godt samarbejde.
Søren Andersen
Lokalformand.

