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Bestyrelsen uddyber følgende punkter mundtligt under årets generalforsamling. 

 

1. Nedlukning, men ikke tilbagegang 

Trods de mange udfordringer, som Covid-19 bragte med sig i 2020, har det også været et år med 
fremgang – både i form af nye medlemmer, men også nye aktiviteter og arbejdsgange.  
 

2. Arrangementer 2020 

Programmet i 2020 bød på faste traditioner som fællessang, foredrag og det årlige loppemarked, 
men også nye arrangementer. Dette gælder bl.a. kunstdagen Kunst i Haven og et arrangement i 
forbindelse med Knæk Cancer. 
 

3. Ny kunstgruppe 

Arrangementet Kunst i Haven har desuden resulteret i, at foreningen nu har fået sin helt egen 
kunstgruppe, som i sæsonen 2021 afholder skiftende kunstudstillinger samt ferniseringer i 
foreningens hus. Samtidig vil kunstgruppen videreføre Kunst i Haven som en årlig tradition. 
 

4. Brug af Haven 

Medlemmer med to eller flere års anciennitet i foreningen kan som bekendt låne hus og have til 
private arrangementer mod en mindre betaling. Grundet Covid-19 er mange af disse udlån dog 
blevet aflyst i 2020. Det er alligevel blevet til 13 heldagsudlån samt 6 halvdags. 
Når Haven ikke er optaget af udlån eller af foreningens arrangementer, er den åben for 
medlemmer. En mindre gruppe af medlemmer bruger allerede Haven flittigt, men det er 
bestyrelsens håb, at flere medlemmer fremover kan få glæde af de fine omgivelser på Damstien 
25. Derfor har bestyrelsen nu udarbejdet faste retningslinjer for brug af Haven. 
Haven passes af en lille gruppe frivillige, som mødes hver tirsdag. Desværre mistede vi i 
begyndelsen af 2020 en af vores stærke kræfter, nemlig vores dygtige havemand Aage Kristensen. 
 

5. Fremtiden  

Bestyrelsen har i 2020 brugt tid på at gentænke foreningens formål og værdier, således at vi kan 
puste nyt liv i en forening, der desværre ofte omtales som ”en velbevaret hemmelighed”. 
Bestyrelsen har derfor i samarbejde med en række frivillige og tidligere bestyrelsesmedlemmer 
afholdt både idémøder og strategimøder mm. i løbet af året. Håbet er, at vi sammen kan skabe en 
forening med arrangementer for medlemmer i alle aldre og på tværs af køn, religion mm. Vi 
nytænker også arbejdsgange og systemer, men bestyrelsen kan ikke gøre det hele selv, og derfor 
gøres nu en indsats for, at endnu flere medlemmer har lyst til at hjælpe til som frivillige. 


