
Formandsberetning for Ravnsholt/Reopos, 2004
Beretningen er i notatform og bliver uddybet til generalforsamlingen.

Året 2004 har været et meget underligt år. Til generalforsamlingen blev lavet grundlæggende om på foreningens struktur, så året har været en slags prøve.

Om det er den tydelige opdeling imellem administrativt og kreativt arbejde, medlemsfremgangen eller Ringenes Herre filmene er uvidst - men der er mere aktivitet i
foreningen end nogensinde før! Og det er så dejligt at sætte sig ned og betragte alle de mange aktive medlemmer.

Mål for året der gik:
Mine mål for året, som er nået:
- Flere aktive medlemmer!
- At få flere medlemmer (70% fremgang).
- To gode sommerture.
- En større revidering af reglerne.
- Nedskrivning af mange af de uskrevne regler og retningslinier.
- Afholdes flere Gorr Con.

Mine mål for året, som ikke helt er nået:
- Kulturkasernen - der mangler lige lidt før vi har lokaler der. Men jeg er med i projektgruppen, som skal definere Kulturkasernen.
- Fechlinracens beskrivelse er endnu ikke færdig, men godt på vej.

Andre ting, som vi ikke har gjort helt godt nok:
- Holde øje med om arrangørgrupperne har det godt.
- Events har ikke haft det fokus de burde have.
- Den seneste Gorr Con blev lige lidt for løs, men det er der samlet op på.
- Initiativ. Der har været initiativ, men ikke så meget som jeg gerne så.
- Involveringen af forældre. Der er ikke sket ret meget - hvorfor?

Ting som vi ikke havde planlagt, men som er godt:
- Det næste Haeven scenarie er et R/R-scenarie.
- Der er kommet en ung arrangørgruppe, som laver et sommerscenarie.

Økonomiske mål:
Kontingentbetalingerne har været flottere end nogensinde før - det fortæller Jørgen mere om.

Vi har haft et godt overskud, og er stadig en økonomisk solid forening. Overskudet er vores varemærke - og det skal det blive ved med at være!

Plan for det kommende år 2005:
Vi skal sørge for at hjælpe arrangørgrupperne - både til scenarier og andre arrangementer. To er næsten helt nye, en anden har lidt erfaring og de sidste noget mere. Men alle
skal føle at de altid kan få den hjælp de har brug for.

LL-udvalget skal have præciseret hvor det egentlig er de vil hen med LL - og hjælpes med at komme derhen.

Der skal laves en god junior-sommertur (der er ikke tid til flere, da vi har to sommer-scenarier i år).

Event-delen skal gerne godt i sving igen. Der skal måske involveres nogle flere folk, for det er hårdt arbejde at finde frivillige. Især kunne det være godt med en til at lave lidt
reklame rundt omkring.

Kulturkasernen skal invies med masser af aktiviteter, så snart den er klar.

R/R skal involveres mere i hvad der foregår i DGI, og langsomt begynde at forberede deltagelse i Landsstævnet i Holbæk. Eventuelt ved deltagelse i Høve-stævnet eller DGI
Nordvestsjællands generalforsamling.

Jeg skal lave endnu mindre, og alle de nye aktive endnu mere. Folk skal holde op med at forvente at andre gør deres arbejde, og selv tage initiativ til at løse de problemer der
dukker op.

Jeg er der ikke evigt - og det er de andre gamle rotter heller ikke. Endnu flere af i unge skal op af stolen og se at få lært noget fra os, mens vi stadig har tid.

Igen i år skal vi forsøge at involvere medlemmernes forældre - for der må da være nogle derude, som er interesserede i at hjælpe os med at skabe oplevelser for deres børn.

Pierre Husted, 2. januar 2005


