Årsberetning Syg i Haderslev 2021
Først og fremmest velkommen til årets generalforsamling.
Det her bliver nok den nemmeste, men samtidig også den sværeste årsberetning
Sværeste fordi bestyrelsen faktisk ikke har kunnet konstituere sig, da vi manglede 2 valgte, som vores
vedtægter kræver. Opslag på vores Facebook side gav ikke nogen henvendelser, egentlig kun en masse
beklagelser af mange årsager.
Ja, vi er en forening for syge, af syge osv... der har kun været et par henvendelser, men ingen af dem var
decideret medlem af foreningen, og på det punkt er vores vedtægter meget firkantede.
Det er jo så op til den nye bestyrelse enten at rette disse til, enten med antal bestyrelsesmedlemmer eller,
hvem der kan stille op.
Da vi jo ikke kunne konstituere os, har der heller ikke været indkaldt til bestyrelsesmøder i det forgangene
år, men det har ikke betydet stille telefoner, mails eller beskeder i indbakken hos mig, eller vores bisiddere.
Vi har også stadig været til dialogmøder med ledelsen i jobcentret, som vi plejer hvert kvartal. Både for at
høre, hvad de går og pusler med, de har hørt, hvad bisidderne har gået og lavet, uhensigtsmæssige
sagsforløb, sagsbehandling osv er blevet vendt, og vi har altid kunnet finde en løsning. Som regel til
borgerens glæde, hvad der jo er vores fokus.
I marts 2021 blev 8 nye bisiddere uddannet på 2 weekendlynkurser. Alle deltagere fik uvurderlig god
sparring og viden med hjem samt et certifikat på endt uddannelse. Og alle har rigeligt at lave, hvorfor vi
også fra tid til anden er nødt til at afslå at hjælpe, når nye henvender sig. Vi har ganske enkelt for travlt,
eller surprise surprise at nogle bisiddere har helbredsudfordringer, der gør at de enten har været nødt til at
trække stikket, eller helt opgive efterfølgende.
Men de udfordringer sih står med nu, har vi set en tendens de sidste år. Vigende deltagerantal til
generalforsamling, og derfor også færre til arbejdet med foreningen. Jeg kan udlægge det på 2 måder, den
ene negativ, den anden positiv. Jeg er af natur positiv, så jeg håber, at det er fordi "vi har sejret af helvede
til", og der derfor måske ikke er brug for vores forening længere.
Spørgsmålet vi har stillet os selv er jo så, skal vi indlede nedlæggelsen af foreningen, og så bare have vores
facebookside? Det er jo reelt op til medlemmerne, og vedtægterne fortæller os jo klart, hvordan den
procedure skal forløbe.
Hvis vi ikke skal indlede proceduren om nedlæggelsen, hvad vil medlemmerne så gøre for at støtte op
omkring bestyrelsesarbejdet?
Og hvem vil så indgå i bestyrelsen for at køre foreningen videre? Det er svar, vi får i aften forhåbentligt.
Foreningen har i den grad været til gavn for de klemte kvinder og mænd, og kulturen og samarbejdet
imellem sih og det kommunale har ændret sig væsentligt. Det har krævet mange møder for at nå hertil,
men i dag er 3-4 møder om året nok, ellers kan det typisk klares med et telefonopkald til ledelsen.

Det har på mange måder været en fantastisk proces, hvor både vi bisiddere, bestyrelsen, sagsbehandlere,
mellemledere, chefer og kommunalbestyrelse har lært et og andet i Haderslev Kommune. Og læring er jo
som bekendt ikke skidt.
Således ordene fra mig om året 2021 i foreningens virke.
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