
 
Vi adopterede er optimistiske, og ser lyst på fremtiden. 
 
I januar 2020 fik ASU en ny bestyrelse bestående af såvel velkendte som nye ansigter. Formandskabet 
består af formand Kasper Hjort, næstformand Louis Kolding og Johanna Vigholt som kasserer. Desuden er 
der kommet nye bestyrelsesmedlemmer til og alle bidrager med det, de er gode til. Vi har i år lavet forskellige 
events: 2 alm. caféevents, 2 digitale, GF og efterårsarrangementet. De digitale events har været særligt 
populære, hvorfor vi grundet de nuværende regler også holder det den 14/11. 
 
Områder som bestyrelsen ønskede at arbejde med for 2020 var følgende: 

● Fastholdelse af medlemmer 
● Udvide samarbejds- og interessant kredsen 
● Udvikling i vores markedsføring 

 
I år har vi planlagt alle cafeevents forud, og har i år udelukkende givet adgang for foreningens medlemmer. 
Dette har gjort, at vi faktisk har fået medlemmer.  
 
Vi var ret opsatte på at gøre aktivt brug af den kommende EuroAdopt 2020 for her at møde de samme fra 
NAC, og dermed danne samarbejde over grænser til de nordiske lande. Dette er udskudt grundet COVID-19. 
I stedet er vores ønske om tættere samarbejde med DIA lykkedes os. 
 
Der er yderligere i år blevet påbegyndt projektet ‘Den gode historie’, hvor AS og DIA har givet støtte til, at vi 
kan udvikle en video, som skal give et positivt billede af adoption, som vi i ASU ser.  
 
I forbindelse med Coronasituationen er vi blevet ramt hårdt i vores forening, fordi den hovedsageligt er 
bygget på menneskelige relationer, fordi det er her, vi er bedst. Vi har aflyst fysiske events frem til marts 
2021, hvilket har medført, at vi har måtte omstille os og vores planer. Heldigvis anser vi os selv, som ret 
gode til at omstille os, men vi har mistet et ben i år, således at vores evne til at skaffe nye medlemmer og 
skabe værdi for vores nuværende er blevet forringet markant.  
 
Synlighed er vigtig for vores overlevelse, hvorfor vi ser frem til videoen om ‘Den gode historie’ bliver færdig, 
og som vil blive reklameret om på vores profesionelle hjemmeside. 
 
Vi adopterede i ASU er optimistiske og ser lyst på fremtiden - ikke kun fordi vi bør og skal, men fordi det er 
sådan vi er. Vi tror på at tingene nok skal blive godt, hvis vi holder sammen og stadig er synlige. 
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