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Årsberetning Syg I Haderslev 2016/2017 

 

Endnu en gang hjertelig velkommen til, fra bestyrelsens side.  

 

Beretningen sidste år, handlede om, at vi skulle lære både at kravle og gå som ny 

bestyrelse. Lad mig sige det på denne måde, vi har nu ikke bare lært at gå eller løbe, 

næeh vi har også lært sprinte og hinke. Det gik ikke uden at vi faldt ned et par gange og 

slog os hårdt. Mange af os har stadig blå mærker tilbage, men jeg kan sige - og det med 

stolthed -, at vi har bevæget os med kæmpe skridt fremad. 

Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede vi os i bestyrelsen med  

mig som formand,  

Dorte som næstformand,  

Kenneth kasserer  

Anne som sekretær og 

Sisse som bestyrelsesmedlem.  

Suppleanter var   

Gitte,  

Heidi,  

Annette og  

Susanne  

 

Desværre mistede vi allerede et par dage efter, en af vores suppleanter pga. helbred og 

mødetidspunkter.  

 

Og i løbet af sensommeren måtte Anne for en stund, kaste håndklædet i ringen pga 

helbredet. Med Sisses fravær, måtte Gitte og Heidi træde til i bestyrelsen. 

 

Det var mildest talt en smule hektisk og kaotisk. Langt hen ad vejen har vi mere reageret 

end ageret.  

Men vi har da haft nogle bestyrelsesmøder, møder med jobcenter, udvalgsformanden, 

netværksmøder, forskellige embedsmænd, jurister og andre fagfolk. Ikke at glemme vores 

kaffemøder.  

Pga. de omstruktureringer der har været i bestyrelsen har alle lige skulle sætte sig ind i, 

hvad opgaven helt nøjagtig gik ud på, og det tager jo som bekendt lidt tid.  
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Men ikke desto mindre har vi haft nogle gode konstruktive møder med Lotte Nielsen – den 

efterhånden ikke helt så ny jobcenterchef, og lederen fra Ydelsescentret Sanne Nielsen 

samt Linda Bernhard, socialfaglig koordinator. Sidstnævnte er i dag ikke længere ansat i 

Haderslev Kommune. Vi har hele tiden arbejdet godt sammen med den nye ledelse og 

også fået ændret nogle ting til gavn for syge og klemte mennesker i Haderslev kommune. 

Og vi arbejder i hvert fald ihærdigt videre på, at være den foretrukne samarbejdspartner 

sådan rent kommunalt. Ingen er jo bedre til at fortælle forvaltning, udvalg og ledelse end 

os, hvad det er, der skal til for, at de og vi bedst kan hjælpe jer. Tonen er ikke bare blevet 

bedre blandt jobcenter/ledelse/kommune/ og os imellem, den er faktisk blevet respektabel. 

Og det skaber en anderledes indgangsvinkel til det videre samarbejde. Så stor tak til 

Haderslev kommunes jobcenterchef og diverse ledere. 

Der er desværre nogen paragrafer og bestemmelser fra København, der ikke ligefrem gør 

livet nemmere, hverken for os eller jobcentret, men alle vores dialogmøder, vores klager 

og måden disse blev behandlet, alle vores mails og opkald og personlig optræden, blev 

bearbejdet på den bedst mulige måde. Nogle gange kunne vi ikke få armene ned af glæde 

og nogle gange var vi frustrerede. 

Kaffemøderne er jo blevet en fast bestanddel at mødes til, for rigtig manges 

vedkommende, og Dorte valgte derfor at udvide hver anden tirsdag til også at omfatte hver 

anden onsdag, da der har været forespørgsler fremme omkring det. Og vi hører jo, at folk 

stadig hygger sig, der møder forståelse og hjælp til det praktiske på områder, hvor de ikke 

selv kan. Kaffemøderne er for mange blevet det faste holdepunkt, det sociale samvær som 

ofte mangler, når man ikke er en del af det højt besungne arbejdsmarked. For nogle 

faktisk det eneste sociale samvær, de rent faktisk har. Det er helt klart at vi ikke kan 

ramme alles interesser eller tidspunkter. Det er også klart, at der hvor der sidder så mange 

forskellige mennesker, vil der komme spændinger. Men overordnet set, kan jeg sige, at 

alle dem der har deltaget i kaffemøderne - uanset om det var fra vores side eller fra 

deltagerne, så har det hjulpet at danne et netværk. Og det vil vi blive ved med og udvide. 

Der har været forespørgelser om at udvide til Vojensområdet. Det har vi taget til os og har 

allerede undersøgt lidt hist og pist, hvordan, hvor, hvornår osv. 

Dorte og Majken fik stablet en familiedag på benene ved Put and Take søen. 

Tilbagemeldingerne tyder på, at der skal tages initiativ til sådan et arrangement igen. Ikke 

kun at jeg har set mange deltagere som jeg ikke så før, så har lokalavisen også skrevet 

om det som "Solstrålehistorie: Sygdomsramte får et frikvarter". Jeg glæder mig også rigtig 

meget over, at vi som forening har kunne vende vores offentlige image, fra at være "en 

flok syge der demonstrerer" til "En forening der vil forandre forholdene for syge og klemte 

borgere i kommunen" Dorte, Majken og andre frivillige, har været forbi mange 
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erhversdrivende i kommunen, for at samle sponsorater til vores familiedag og det var 

overvældende med den mængde og kvalitet af sponsorater de kom tilbage med. Men for 

mig var det bedste, hvilken tilbagemelding vi fik fra erhvervsdrivende i kommunen. Vi har 

fået stor anerkendelse og respekt for vores indsats og det betyder for mig rigtig meget. 

Der skal i hvert fald lyde en kæmpe stor tak til de forskellige sponsorer, for deres 

velvillighed med at støtte os, når vi kommer og spørger. Ikke mindre skal der lyde kæmpe 

stor tak til Majken og Dorte der organiserede det hele og alle frivillige der var for at hjælpe.  

Det er bestemt ingen hemmelighed, at foreningen har været ude i et stormvejr i efteråret 

og vinteren. Jeg har sagt og skrevet det mange gange og i dag siger jeg det for allersidste 

gang; Jeg lavede kæmpe store fejl, om hvordan vi behandlede situationerne. Det er en 

bestyrelse der beslutter, men som formand er jeg ansvarlig for foreningen og jeg kender 

min rolle i det her. Jeg står 100% bag de beslutninger vi som bestyrelse har lavet. Også de 

fejl vi har lavet. Men hverken kan eller vil jeg dreje tiden tilbage og lave om på det. 

Tværtimod så havde jeg håbet, at jeg allerede dengang havde den viden jeg har i dag, 

fordi så havde jeg som formand sørget meget tidligere for, at vi får den konfrontation og 

det stormvejr vi har haft. Men det er mig der hele tiden har prøvet at undgå konflikter og 

det har kostet foreningen ekstrem meget tid og os allesammen der har været involveret i 

det her, har det kostet meget på alle tænkelige områder. Jeg undskylder, at jeg ikke var 

modig nok, at tage kampen hurtigere. Jeg undskylder også den måde vi har gjort det på. 

Men jeg er stolt over at det resulterer i en meget stærkere forening. En forening der er 

synlig. En forening folk lytter til. 

 

Udover nogen enkelte episoder fik vi også ro på igen efter netværksmødet i starten af året. 

En stor tak til de fremmødte for at ville se fremad. Bestyrelsen har knoklet med at få styr 

på de nødvendige vedtægtsændringer, vi allerede på netværksmødet varslede ville blive 

fremsat, hvis vi som forening skal gøre os håb om at blive en folkeoplysende forening. 

Kulturforvaltningen har virkelig været en kæmpe hjælp i arbejdet med at lave 

vedtægtsændringsforslagene. Det vil senere i dag være op til jer om, vi stadig skal styre i 

den retning, som vi præsenterede for jer.  

 

Vi har arbejdet siden 2016 med en utrolig dobbeltbelastning. Det har ført til, at vi ikke er 

nået nær så langt som vi egentlig ønskede, men det er meget svært at arbejde, når man 

bliver smidt tilbage i tiden med ting der er sket i forbindelse med omstruktureringen. Men 

et ordsprog siger "Det man ikke dør af, bliver man stærkere af" og jeg skal da lige love for, 

at vi er blevet stærkere som forening. 
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Og vi har visionerne til fremtiden. Vi er slet ikke færdig. Omstrukturering til en forhåbentlig 

folkeoplysende forening, er blot starten. Det kræver dog, at vi får arbejdsro. At kritisere os 

som bestyrelse er helt fair og nogen gange også meget vigtigt, så vi ikke ender med at 

sidde i vores boble og glemmer hvad vi egentlig er blevet valgt for. Der har bare været 

utrolig meget kritik som har forhindret os i, at arbejde for og med vores medlemmer. Det 

har kostet os mindst lige så meget som min tøven for at starte kampen.  

En stor del af vores vision, arbejde, kamp, er kommunikation. Derfor blev der også bestilt 

et kursus i kommunikation for bestyrelsen med en ekstern underviser. Dog valgte 

bestyrelsen at udvide kredsen af kursusdeltagere til også at omfatte bisidderne fra sidste 

års kursus. Kommunikation er en utrolig svær ting, men ikke desto mindre vigtig, når man 

som bestyrelse, bisidder, foreningsmedlem skal videregive information til andre. Og med 

en kommune som samarbejdspartner, så er det ekstra vigtigt at få kommunikeret rigtigt ud. 

Jeg tror ikke, at jeg overdriver, når jeg siger, at deltagerne gik trætte og trætte og trætte og 

væsentligt mere vidende hjem efter 2 intensive dage.  

 

Uanset hvem der sidder i bestyrelsen fremover, så mener jeg med fuld overbevisning, at vi 

har skabt bunden for noget stort. Jeg tror på, at hvis vi går vejen videre, som vi er startet at 

gå, så kan vi få endnu flere muligheder at tage indflydelse til gavn for vores medlemmer og 

alle andre syge og klemte borgere i kommunen. 100% sikker er, at vi også snubler engang 

i mellem. Vi kan heller ikke få alt igennem hvad vi ønsker os for vores medlemmer. Men vi 

får det meget nemmere med at holde fast og ikke give op i vores kamp for en fair 

behandling af syge og klemte borgere i vores kommune.  

Til slut vil bestyrelsen takke både jer fremmødte, de bag skærmene som desværre har 

været forhindret i at komme selv, den lokale presse, bisiddere, politikere, udvalg, 

jobcenterchef, øvrige medarbejdere som har været til vores møder fra jobcenterside og 

andre forhåbentlig kommende samarbejdspartnere for gode konstruktive indspark, 

samarbejde og konstruktiv kritik i bestyrelsesåret 2016/2017. 

 

 

 

 

_________________                                               _________________                               

 Anne Pedersen                                                       Holger Kropp 

Referent                                                                   Formand                


