Den 5. oktober 2017

Forslag til forelæggelse på generalforsamlingen den 4. november 2017:
Hovedbestyrelsen foreslår, at lokalforeningsstrukturen ændres, så den tilpasses
regionsstrukturen i Danmark, hvilket betyder, at der vil være 5 lokalforeninger i Danmark.
HB stiller forslag om at strukturen i lokalforeningerne ændres enten pr. den 1. januar 2018 eller senest pr. den 1. juli
2018, således at vi arbejder hen imod en struktur, der svarer til regionsopdelingen i Danmark - dvs. at vi får 5 store
lokalforeninger. De økonomiske tilskud fra HB til LF foreslås uændret, Det betyder i praksis, at 2 sammensluttede
lokalforeninger modtager 2 grundtilskud og et beløb som vedtaget på generalforsamlingen pr. medlem i
lokalforeningerne. HB foreslår, at lokalforeningerne slutter sig sammen i overensstemmelse med regionsgrænserne.
Baggrund:
Der har gennem længere tid været en tendens til at visse lokalforeninger ”lukker” ned, idet der ikke længere er
frivillige kræfter (nok) til at drive lokalforeningen. Allerede nu er flere lokalforeninger ”ikke fungerende”. Efter
drøftelser på landsmødet i 2016 fremsættes derfor ovennævnte forslag.
Vort forslag bestyrkes af, at flere lokalforeninger melder om at:
 Det er svært at skaffe bestyrelsesmedlemmer.
 Der er for få deltagere til arrangementer.
 Der er ikke penge nok til de dyre (og mere spændende) oplægsholdere.
 Der er administrative udfordringer i det at drive en lokalforening.
Hovedbestyrelsen oplever desuden at:
 Da antallet af adoptioner er faldende, er der færre medlemmer på landsplan – hvilket betyder færre
medlemmer i lokalforeningen.
 Økonomien for foreningen som et hele hænger sammen med medlemsantallet.
 Typen af arrangementer kræver mere, af de der afholder dem - måske derfor det er sværere at rekruttere.
 Færre nye medlemmer betyder færre nye klar til at til arbejde i lokalforeningen.
Formål med forslaget:
 Vi ønsker at sikre, at der er fungerende lokalforeninger i hele landet
 Vi vil sikre, at der er muligheder for at afholde arrangementer for alle medlemmer
 Vi vil fremtidssikre foreningen, også i en situation med faldende medlemstal
Fordele:
 Mange medlemmer giver en stærkere økonomi
 Flere til at udtænke og arrangere oplæg, aktiviteter for medlemmer - større mangfoldighed.
 Udvikling og tilpasning kan målrettes til medlemmernes behov
Ulemper:
 Større geografisk område, medfører længere afstande
 Visse velfungerende og sammentømrede lokalforeninger flyttes og ændrer struktur og organisering
Det praktiske:
De eksisterende lokalforeningen indenfor regionsgrænserne aftaler en så smidig som mulig sammenlægning ud fra
følgende modeller:
1. Eksisterende bestyrelser arbejder sammen indenfor regionens grænser og aftaler selv størrelse og
sammensætning af bestyrelse mv.
2. Ved sammenlægning med ikke-eksisterende bestyrelser overdrages kassebeholdning straks fra tidligere
kasserer til ny kasserer for sammenlagt lokalforening.

