Carsten Fabers skriv ang. medlemsmøde januar 2022.
DGK Nu og i fremtiden.
Et indspark til medlemsmødet 8. januar.
Klubben har som mange andre klubber, voldsomt svært ved at få frivillige til at hjælpe ved vores relativt få
arrangementer. Dette er ærgerligt, og vil, hvis ikke skuden vendes, betyde enden for Dansk Grejsamler
Klub som vi kender den i dag.
Vi står pt overfor disse udfordringer:
Om ganske kort tid, står vi uden redaktør, kasserer og ikke mindst webmaster.
Til vores træf mangler vi hver gang hænder, hvilket betyder at opgaverne hænger på ganske få, der skal
sørge for at alt bliver gjort og fungerer.
Når det er sagt, så er der heldigvis masser at glædes over, når først træffene er i gang og det hele kører.
Men hvad er det vi vil med vores skønne klub?
Bestyrelsen forvalter klubben efter bedste evne mellem generalforsamlingerne, men vi mener ikke
nødvendigvis, at vi gør dette godt nok.
Derfor arrangerer vi dette seminar i Korsør.
Så sidder man med en ide, eller input til klubbens fremtid og virke, og har et bud på hvordan det skal føres
ud i livet, så er det bare med at tilmelde sig mødet, så vi kan få taget en god og forhåbentlig ideskabende
snak i ro og mag.
Jeg har selv gjort mig flg. tanker, som input til mødet:
Loppefiskeren.
Helge, vores ihærdige, men desværre afgående redaktør, og redaktørerne før ham har alle dage kæmpet
en opslidende og urimelig kamp om at få Loppefiskeren klar til tryk. Det har alle dage været svært at få
medlemmer, undertegnede ingen undtagelse, til at indsende materiale til bladet. Dette sammenholdt med
udfordringen at skulle ramme et bestemt antal sider deleligt med 4, og en deadline der skal overholdes af
hensyn til tryk og omdeling. Læg dertil udfordringen med at finde en ny redaktør.
Derfor denne ide. Gør loppefiskeren digital. På medlemsdelen af hjemmesiden, kan vi på denne måde læse
alt der ellers skulle i Loppefiskeren, og med denne løsning bliver dynamikken større.
Derved sparer klubben en betragtelig sum penge, der så i værste fald, kan bruges til at købes sig til de
tjenester der skal udføres mht. hjemmesiden, herunder redaktørposten og kasserer arbejdet, skulle disse
poster ikke besættes internt.
Træffene:
Jeg holder meget af vores træf, hvor man 2 gange om året støder sammen med de andre ”nørder” og
hygger.
Disse træf afhænger af frivillige hænder. Der er sikkert ikke mange der skænker det en tanke, men når man
dukker op til loppemarkedet og lægger sine sager på bordene, ja så er de 4-5 medlemmer der har stillet
bordene op, der er blevet modtaget bordbestillinger, og holdt styr på om alle har betalt etc.
På auktionsdagen når det hele går i gang, er der igen blevet arrangeret borde, grejerne er blevet fremlagt i
nummerorden, og de ofte ganske mange stænger der er tilmeldt, pakkes ud og stilles i de stangstativer, der

også er samlet, og transporteret af de frivillige. I sig selv små opgaver, men når det skal varetages af få,
bliver det til ganske meget arbejde.
Så skal træffene fortsætte nogenlunde som vi kender dem, hvilket jeg personligt håber, skal der flere
frivillige til, frivillige der bør komme fra klubben.
Alternativt kan vi afholde mindre træf/loppemarkeder hvor kun medlemmer er inviteret, og hvor det hele
er tonet lidt ned, og gjort mindre arbejdskrævende. Et enkelt bord pr medlem, og så 3-5 timer med
råhygge og handel og vandel.
Når dette gøres i mindre målestok, så kan det gøres lokalt, måske i den lokalefiskeklub eller lignende.
Dette er ikke et udtryk for bestyrelsens holdning, men mine private indspark, vi kan snakke igennem til
januar i Korsør.
De bedste samlerhilsner.
Carsten Faber

