Beretning for Havdrup Borgerforening 2020.

2020
2020 har på mange måder været et anderledes år for hele Danmark – og dermed også for Havdrup
Borgerforening.
Problemerne startede allerede ved den ordinære generalforsamling, som var planlagt til at finde sted den
12. marts – dagen efter at hele Danmark blev lukket ned pga. Corona.
Set i bagklogskabens ulidelige klare lys, er det i dag lidt komisk at generalforsamlingen blev udsat med
ordene: ” Bestyrelsen vender tilbage med en ny dato, så snart alt er normalt igen.” - den dag er vist endnu
ikke kommet.
Udsættelsen af generalforsamlingen blev kun starten på en lang række af aflyste arrangementer og i 2020
blev det kun den årlige juleudsmykning af midtbyen, som blev gennemført.

Generalforsamlingen
Kort før sommerferien, lykkedes det langt om længe at gennemføre den årlige generalforsamling.
Inden da var Michael Pedersen dog desværre, af personlige årsager, trådt ud af bestyrelsen.
Flere af de rutinerede kræfter i bestyrelsen havde, i forbindelse med den ordinære generalforsamling,
meldt ud, at man ikke ønskede genvalg, men med Michaels udtrædelse stod det klart, at foreningen
formentlig ikke ville overleve, hvis alle trak sig som planlagt.
Alle tilbageværende bestyrelsesmedlemmer accepterede derfor at genopstille, men på daværende
tidspunkt, alene for at sikre foreningens overlevelse.
Derudover blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, og bestyrelsen gik derfor fra
generalforsamlingen, fuldtallig.

Foreningens opbakning
Som tidligere nævnt har det ikke været muligt at gennemføre nogen af foreningens arrangementer i 2020 –
på nær juleudsmykningen af midtbyen.
Derfor har det også været svært at vurdere om der er øget opbakning til at deltage i hhv. planlægning og
afvikling af foreningens arrangementer, som bestyrelsen vurderede, var en forudsætning for at foreningen
havde en fremtid.
Antallet af frivillige som, trods Corona, bakkede op om at få juleudsmykningen sat op, gav dog en indikation
af, at det måske godt kan lade sig gøre at samle et hold omkring de forskellige arrangementer, så
bestyrelsen ikke ender med at blive både hoved, hænder og fødder, på alle arrangementer.
Bestyrelsen har endnu ikke helt fundet ud af hvordan man bedst danner et forum for de folk, som ønsker at
hjælpe med arrangementerne, men afprøver i øjeblikket forskellige løsninger.

Fremtiden
Det er nok begrænset hvor meget godt, man kan sige om Corona, men som for så mange andre, har det
ændret bestyrelsens måde at arbejde på.
Bestyrelsesmøderne er blevet ændret til videomøder, og hvor man før brugte det meste af en aften på at
holde møde, kan det i dag klares på typisk en halv time.
Den elektroniske mødeform har samtidig været medvirkende til at fjerne en masse logistiske forhindringer
– eksempelvis med at få passet børn mens man er væk – hvilket har gjort bestyrelsesarbejdet væsentlig
mindre indgribende i en i forvejen travl hverdag.
Det er dog ikke sådan, at bestyrelsen fremover kun vil afholde bestyrelsesmøder elektronisk. Når tiden
tillader det, vil bestyrelsen prioritere, at en del møder hen over året, afholdes med fysisk tilstedeværelse.
Lykkes det samtidig at få flere til at engagere sig, både i forbindelse med planlægning af kommende
arrangementer, men også med rent praktisk arbejde i forbindelse med afviklingen, burde det betyde, at
man kan komme den ”nedslidning” til livs, som man indtil nu har set af bestyrelsens medlemmer.
Som det kan ses af årets indkaldelse, har stort set hele bestyrelsen valgt at genopstille og det er i troen på,
at det vil lykkes at få opbakningen til foreningen på plads.
Alligevel står bestyrelsen til at mangle medlemmer, da to nuværende bestyrelsesmedlemmer er nødt til at
forlade foreningen pga. fraflytning af byen.
På den ene bestyrelsespost er førstesuppleanten trådt ind, men dermed mangler fortsat et
bestyrelsesmedlem og to suppleanter.
Det er bestyrelsens håb, at flere vil være villige til at deltage i bestyrelsesarbejdet, med de ændringer som
er sket det sidste år.
Bestyrelsen vil i hvert fald også i den periode arbejde på at udbygge den frivillige hjælp til foreningen, så
bestyrelsen også i fremtiden kan holde hovedet oven vande.

Her til sidst vil bestyrelsen gerne rette en stor tak til alle de medlemmer som, trods foreningens meget
beskedne aktivitetsniveau i det forgangne år, har valgt at forny deres medlemskab af foreningen.
Det var vores helt store frygt, at vi ville blive ramt af “ude af øje - ude af sind” - men med 290 medlemmer
med ind i det nye “forenings-år” må vi konstatere at vi er sluppet billigt.
Tak for jeres støtte - og hermed slut på årets beretning.

