Formandsberetning 2022

Sidst vi var samlet til generalforsamling var i August , for lidt over 7 måneder siden.
Dengang, som nu, må jeg nævne dét, som ingen af os efterhånden har overskud og
lyst til at høre på; Corona.
For syv måneder siden var situationen dén, at vores forening havde været meget
lukket - og siden har vi været ude i det igen. Nu er vi for så vidt forbi det, mens
eftervirkningerne dog gør sig bemærket. Overalt i samfundet har corona, nedlukning,
frygt og isolation påvirket os mennesker og vores sundhed, og det tager tid, inden alt
er helt ved det gamle, - hvis det da helt bliver netop dét.
Det er mit indtryk, at ikke alle vores medlemmer er kommet tilbage, måske har
hverdagen ikke fundet sit leje hos dem endnu, måske har de fået andre interesser
eller andre steder at udøve deres sysler - måske noget helt tredje eller noget helt
fjerde. Under alle omstændigheder er det mærkbart. Hvis I rundt omkring i huset
bemærker nogle, der mangler, så hermed en opfordring til at række ud til dem.
Fordi vi er en medlemsbaseret forening, nævner jeg det her. Fordi det at være
savnet som deltager kan gøre en personlig forskel, mens ethvert medlem også gør
en forskel for foreningen.
Nogle af vores aktiviteter har haft en medlemstilgang, og i “Ler” endog en tydelig én;
det kan vi være glade for. I “Ler” har vi også en del medlemmer, der ikke er kommet
igen, og som vi også bør række ud til.

Corona-turbulensen har også, og igen, betydet, at vi ikke er mødtes helt så meget i
bestyrelsen, som vi nok havde tænkt os. Alligevel er der arbejdet med forskellige ting
udover almindelig drift.
Det åbenlyse væsentligste er, at vi har fået adgang til gode, store og lyse lokaler
ovenpå, som på fast basis kan huse nål og tråd, snor og garn- universet. Samtidigt
kan det gamle lerværksted inde bagved både huse dreje- og sparkeskiver til Ler og
det kan igen omdannes til arbejdspladser, som de, der har deres gang i kælderen,
kan gøre brug af. Begge dele er en forbedring.
Arbejdet med forslag til vedtægtsændringer er færdiggjort, og I ved, de er på
dagsordenen i dag, så dem vender vi tilbage til.

En ny hjemmeside er det også blevet til; den vender jeg også tilbage til; men lad mig
allerede her takke dig, Betina, for dit engagement i den. Du har vanvittigt hurtigt fået
skabt dig et overblik over, hvordan foreningen er skruet sammen, lagt en struktur for
siden og fået etableret et godt samarbejde med Fora, der hoster siden. Tak for
ihærdigheden og for indsatsen.

Sidst vi mødtes var vi i bestyrelsen lidt corona-trætte og klar til at aflyse den
forestående udstilling i starten af oktober - det var I ikke.
Derfor gik vi i gang - og tak til jer for at være klar til at få lidt virkelighed og hverdag
tilbage igen. Det var dejligt at mærke, at I var der. Også dér.
Hasse trak fra land og lavede billedmaterialet til os som så ofte før; og mange tak til
dig for din villighed og for din indsats. Igen og igen.
Tak til samtlige af jer som deltog i udstillingen - og også til de mange af jer, der gik
med på at prøve det der med på forhånd, at melde sig til bestemte opgaver. Det
lykkedes altså meget godt, og jeg glædede mig over det fællesskab, der lå lige under
opgaveløsningens udførelse.
Evan; stor tak til dig for at tage teten på den praktiske opstilling. Du er altid så
velforberedt, tjenstvillig og du bruger mange tanker på at løse de opgaver, der ligger
foran dig. Dem du får, men endnu mere dem du selv får øje på. I andre ved det
måske ikke, men Evan har øje for, hvad der kan laves hvor, og han har blyant og
papir i værktøjskassen, som han kompetent bruger i sin omhyggelige planlægning
inden udførelsen af dette eller hint. Det gælder bordopstilling, såvel som
skabsudlejningen i gangen, som Evan også har taget på sig. Du er ihærdig, Evan.
Tak fordi du vil. Og fordi du gør.
En anden, og måske for ubemærket, indsats lægges for dagen af Vicki. Som jeg har
fået det fortalt, har Vicki på eget initiativ oprettet facebooksiden for os, fordi hun i sin
tid så behovet. Det i sig selv er prisværdigt - og at du går med på min idé om at
bakke op om Foras julekalender i december fortjener altså anerkendelse. Tak, fordi
du tog godt imod det. og ikke mindst fordi du stort set dagligt arbejdede for
foreningen i den måned. Om det gav den ønskede trafik på siden, kan jeg ikke
vurdere, men nu har vi prøvet det.
Jeg har fremhævet nogle til en særlig tak. Det betyder ikke, at alle andre der gør en
indsats i det daglige, tager en ekstra tjans i forskellige sammenhænge eller på anden
vis bidrager til det gode fællesskab ikke regnes - slet ikke. Langt fra faktisk. Tak til
enhver, der arbejder for fremme af det gode fællesskab og til fremme af husflidens
håndværk.

Jeg vil gå lidt let henover det, der måske er en elefant i rummet. De fleste af jer
erindrer nok indkøb af udsugning, opsætning af udsugning, nedlukning af udsugning
igen. Det er aftalt, at der arbejdes med problematikken i den nye bestyrelse. Mit eget
indspark er, at det ikke nødvendigvis er optimalt, at forlade sig på andre instanser til
endelig løsning af problematikken, men at det er os selv, der i sidste ende skal løfte
opgaven.

I ved, at jeg ikke skal genvælges, når vi om lidt skal have valgt medlemmer til
bestyrelsen. Det er en beslutning, jeg har truffet, fordi den på flere plan er nødvendig
for mig. Min frivillighedsprofil er under pres, og det er hovedårsagen. Jeg bliver lidt
bekymret over vores tone, når jeg har set på nogle af jer, at det tror I faktisk ikke helt
på. Der må stikke andet under. Noget jeg ikke siger, men kun antyder.
Jeg vil gerne opfordre til, at vi alle hele tiden bliver bedre til at give plads.
Grundlæggende vil vi alle det samme; have en velfungerende forening, hvor det er
rart at komme, og hvor der er plads til, og viden om, det gode håndværk i et
forpligtende fællesskab.
Jeg vil også gerne slå et slag for fælles fodslag. Når bestyrelsen har truffet
beslutninger, er det godt, når de efterleves. Der er ingen, der træffer beslutninger for
at genere andre, men der er til gengæld andre, der ikke altid mener, at det
besluttede er aktuelt for netop dem. Det er det altså. Uanset.
Bestyrelsen er den enhed, der tegner foreningens retning, generalforsamlingen er
den myndighed, der kan beslutte anderledes, når et forslag er sendt fra et medlem
iht frister for sådanne. Forandringen er det, der sker hele tiden, og som vi skal
omfavne efter bedste evne.
Uden en isoleret, og en i øvrigt direkte, reference gør jeg for god ordens skyld
opmærksom på, at indflytningen ovenpå og omrokeringen nedenunder er en
beslutning, der er truffet sidste år. Implementeringen af den har været corona-ramt.
Det gør det ikke til en beslutning, der efter for godt befindende kan bestrides. jf.
netop nævnte forretningsgang.

Jeg synes, vi har en god forening. En forening der har gode muligheder for at
tiltrække nye medlemmer og en forening, der har gode rammer for fortsat at give os,
der allerede er medlemmer, plads til vores forskellige sysler. Vi har også til huse i et
hus, der passer godt til os.

Jeg kan kun opfordre til, at I melder jer som emner til bestyrelsen. Randers og
Omegns Husflidsforening har meget at byde på.

Jeg vil gerne sige tak for at have haft muligheden for at udføre bestyrelsesarbejde. I
bestyrelsen har vi talt om udvalgsarbejder, og jeg vil gerne bidrage, hvor det giver
bedst mening, såvel som jeg meget gerne laver en overlevering til den nye formand.
Næste år har foreningen rund fødselsdag, og jeg synes, det er helt særligt, at Grethe
stadig sidder med ved bordet efter snart 30 år. Dét er for mig at se, en af de
markører der viser, at vi har noget godt og rigtigt i netop den her forening.

Tak for jeres fremmøde. Tak for jeres færden i Randers og Omegns Husflidsforening.
/Vivi Terkildsen

