Forslag til behandling på Adoption & Samfunds generalforsamling d. 4. November 2017
stillet af Lokalforeningen Gudenåen:

Nedlæggelse af lokalforeningerne
Forslag:
Alle lokalforeninger i Adoption & samfund nedlægges og der oprettes et centralt
aktivitetsudvalg under hovedbestyrelsen.
Begrundelse:
På baggrund af de stigende problemer, der er med at finde frivillige til at løfte opgaven, at
drive lokalforeningerne og stifte bestyrelser, ser vi den voksende tendens der er i samfundet,
hvor foreningslivet ikke prioriteres. Denne tendens er voksende og vil naturligt ende med de
fleste lokalforeningers død, måske ikke i år, men meget snart.
Der er mange medlemmer der ikke vil eller kan gå ind i foreningsarbejdet, men meget gerne
vil komme til de arrangementer, der tilbydes. De fleste medlemmer vil modtage og beriges,
gennem foreningens aktiviteter, men har ingen holdning til om et arrangement er arrangeret
lokalt eller nationalt.
Problemet er at gode arrangementer ikke bliver tilbudt ligeligt fordelt over hele landet, pga.
manglende frivillige. Dette kunne afhjælpes med et overordnet aktivitetsudvalg, der sender
gode aktiviteter på ”landsturné”
Med den nuværende struktur, sidder der mange lokalforeninger med de samme problemer:
medlemsaktiviteter.
Der opfindes de samme ”dybe tallerkener” rundt om i landet, de samme aftaler træffes med
forskellige foredragsholdere og lign. Ikke de bedste, hver gang, for dem ”kender vi ikke” i
lokalforeningerne, eller også er det en meget stor omkostning for en lokalforening at
arrangere et godt foredrag eller lign.
Lad os bruge de penge der sendes ud i lokalforeningerne, til at optimere
medlemsaktiviteterne igennem et centralt aktivitetsudvalg.
Det stærkt faldende adoptionstal og dermed færre kommende medlemmer, vil udhule
økonomien i foreningen, hvis der stadig skal kanaliseres penge ud i lokalforeningerne, der
alligevel ikke kan løfte opgaven.

Et simpelt regnestykke på økonomien ser sådan ud:
Beregningen bygger på vækstraten i omsætning og omkostninger i perioden 2010/2011 til 2016/2017.
Ifølge beregningerne vil egenkapitalen (EK) blive negativ i løbet af regnskabsåret 2021/2022 = tom
pengekasse.
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Praksis i fremtiden:
Et centralt aktivitetsudvalg, arrangere aktiviteter for hele landet, i samarbejde med
lokalgrupper.
Der er i dag nogle få velfungerende lokalforeninger og de stærke kræfter der sidder rundt om
i landet skal ikke tabes. De gøres til lokalgrupper, der kan poppe op over hele landet når
nogen vil løfte en opgave og brænder for det. Disse lokalgrupper kan få økonomisk støtte, hos
aktivitetsudvalget, til specifikke arrangementer lavet på lokalplan.
Forklaring til hovedbestyrelse:
Lokalforeningen Gudenåen, har for andet år i træk afholdt generalforsamling, hvor deltagerne
udelukkende har været den sidende bestyrelse, dette tror vi ikke kun er et fænomen i
Midtjylland, men en tendens over hele landet, hvilket vi jo også kan se med flere og flere
lokalforeninger der ikke kan stille med bare 3 bestyrelsesmedlemmer.
Vi i bestyrelsen, kører så træt i den evige kamp om at skaffe nye aktive, at det næsten
overskygger kreativiteten i arbejdet for medlemmerne, og vi er ikke den eneste lokalforening
der har det sådan.
Hvorfor ikke tage det store skridt nu og ikke om et år eller 2, hvor vi vil stå i den samme
situation, bare med regionsforeninger. Hver gang vi laver en strukturændring tager det op
mod 2 år at få det udført og vi tror ikke vi har 4 år til det.
Med venlig hilsen
Lokalforeningen Gudenåens bestyrelse

