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At mødes her, til vores Regionformandsmøde og skulle afgive 
beretning, er mig en særligt stor glæde i år. 2017 udmærker sig, 
på flere måder. Den glæde, vil jeg nu dele med jer...

Jubilæum
Det er ikke fordi, at det har ligget i kortene, at vi ville kunne nå 
helskindet frem til dagen, hvor vi er i stand til at fejre 75-års 
jubilæum for vores lille forening. Men i dag er dagen, hvor det 
rent faktisk er lykkedes. Der er ikke mange gratulanter, der har 
bebudet deres ankomst. Men vi har modtaget flere kærkomne 
lykønskninger op til dagen. Og vi har sørget for at markere den, 
med lidt godt og sprudlende til ganen.

Som repræsentant for de faglige foreninger i dlf, har jeg 
igennem nogle år fulgt med i, hvorledes andre foreninger har 
måttet lukke og slukke, og takke for sig. Til tider har der også 
tegnet sig lidt mørke skyer i vores horisont... Men...
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Skuden er vendt!
Selvom medlemstallet er dalende, og vi søger at øge både der og 
i abonnementerne, så har vi fået stabiliseret vores økonomi. Vi 
er kommet ud med et fint regnskab og glade og fornøjede 
interne revisorer, der roser og anerkender vores indsatser og 
nøjsommelighed. 

Sidste år vedtog vi, at vi ville nedsætte kontingentet og hæve 
abonnementet. Håbet om, at få gang i medlemstallet er ikke 
indfriet, mens frygten for at miste abonnenter samtidig viste 
sig ubegrundet. 

Vi har - endnu en gang - afholdt et eksemplarisk godt 
landskursus. Søgningen hertil var kritisk, og vi vaklede lidt 
omkring en gennemførelse. MEN vi holdt fast, og kunne glæde 
os over tilfredsheden fra de deltagende kursister og den good 
will  der var blandt oplægsholderne. Vores kursusudvalg er bare 
brandgode!

Vores første og fremmeste mission er jo arbejdet for vores 
medlemmer. Især det fagpolitiske arbejde. Og her er det 
lykkedes at få indflydelse gjort gældende i forhold til den nye 
prøvebekendtgørelse. Det er vi godt tilfreds med. Prøven har 
længe været eksemplarisk, med få undtagelser. Den ene er, at 
der ikke tydeligt stod angivet en mulighed for 
gruppeeksamination, og den anden, at en time til forberedelse, 
planlægning etc., var alt for lidt, og vi anbefalede to. Det er nu 
imødekommet. 

Vi har - i samarbejde med journalist Maria Bescher Trier fra 
folkeskolen.dk - udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, der 
især har haft fokus på vilkårene ude på skolerne. Maria har 
indsamlet data, og er pt., med afsæt i disse, igang med en 
artikelrække, hvor også jeg er interviewet og citeret. 

Bat-El fra KU-food har tilsvarende lavet en 
spørgeskemaundersøgelse i samråd med os, for at målrette 
noget efter- og videreuddannelse til vores medlemmer, og et af 
kurserne er netop sat i udbud.

Erling har tegnet nogle gode bannerreklamer, der skæpper godt 
i kassen hos os.

Det går godt. Vi når ud, på adskillige platforme. Vi investerer, 
hvad vi kan, med de dagligdagsvilkår vi bliver budt. Og det 
virker.
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