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Nu er det snart ved at være et år siden den nye bestyrelse trådte til
i håb om at rede foreningen. Jeg vil ikke komme med de vise ord 
eller den gyldne løsning. Alt har næsten været prøvet og vi er ikke 
politikker og vil heller ikke være lige som dem – vi vil gerne være 
dem I tror på. Så må vi bare gøre det mere enkelt end det var 
”dengang”. Vi har i bestyrelsen snakket om at ”det gamle” var nok 
det der fungerede bedst.

Jeg er stolt af at se så mange dejlige sømandskoner her i dag. Da vi 
skulle bestille antal turde jeg/ vi ikke satse og gik derfor med livrem 
og seler. Vi kunne godt ha brugt nogle flere værelser idet der er 
flere der har valgt at blive til i morgen end vi havde turde håbe på.

Vores virke i foreningen har vi holdt lidt på lavt blus. Vi har samlet 
holdt tre bestyrelsesmøder. Og det har været for at få 
generalforsamlingen på plads. Men her har jeg i den grad dummet 
mig. Der er en del ting der har ændret sig siden jeg sidst var en del 
af bestyrelsen. Dengang var der ingen suppleanter med. Så jeg 
beklager meget overfor vores suppleant at hun ikke har været 
indkaldt til bestyrelsesmøderne. Ligeledes har jeg også glemt at 
indkalde ENKEKONTO formanden/repræsentanten. Det kommer ikke
til at ske igen hvis altså jeg bliver valgt som formand efter dette 
her.

Ud over dette kan jeg fortælle at jeg har haft besøg af direktøren for
Velfærdsrådet – RENE ANDERSEN, som gerne ville møde den nye 
formand for foreningen. 

I juni var jeg så til et møde i velfærdsrådet hvor velfærdsrådet og 
søfartens fremme´s nye forening blev præsenteret. Sea well and 
health. 

Jeg har også været indkaldt til et repræsentantskabsmøde i Danske 
kirker i udlandet, men dette kunne jeg af private årsager desværre 
ikke deltage i så jeg sendte den mest relevante person til dette – 
min mand. Det galt om at vi skulle stemme om at bevare 
Støttepunktet i Pelepas. Dette kunne vi ikke lige se fornuften i, idet 
der aldrig kom nogen fra stedet når der var skibe i havn. Der blev 
så foreslået at den skulle nedlægges og så gå ind under SWAH. 



Dette forslag er så ikke blevet til noget i og med at formanden er en
person fra et anerkendt firma og formand for SWAH. 

Jeg har også været indkaldt til endnu et bestyrelsesmøde i SWAH, 
men dette kunne jeg desværre ikke deltage i på gr. Af arbejde. 

Det ligger sig således at vi ikke selv kan bestemme hvem der sidder
som repræsentant i SWAH da det kun er formanden der er 
repræsentant. Så jeg deltager når jeg kan få det til at passe ind i 
mit job. 

Hvis jeg bliver valgt efterfølgende, er min hensigt at komme rundt 
og besøge de respektive  afdelinger/klubber der er tilbage. 
Foreløbig har jeg været i Holstebro. Tak for en rigtig hyggelig 
eftermiddag og tak for super god mad. Det er interessant at se 
hvordan det kører rundt om i landet. 

Ellers vil jeg bare håbe at vi får en rigtig god generalforsamling med
en god dialog og at I må hygge jer. 


