Flemming Lundberg Petersen, - medlem nr. 19
Hermed mit indlæg til den verserende debat om visioner for Dansk Grejsamler
Klub.
Som det er mange bekendt har jeg været med i klubben næsten fra dennes
start, derved medlemsnummer 19, samt jeg har været kasserer i mange år.
Den gang var tiden en absolut anden og alt var i en progressiv udvikling såvel i
bestyrelsesarbejdet som klubbens aktiviteter.
Nu er tiden en anden og vi må tage bestik og agere derefter, - men det er så
også ensbetydende med, at der i ledelsen af en hvilken som helst forening, må
være en indstilling til at fokusere og tænke forening og dennes udvikling i
højere grand end det var nødvendigt da udviklingen var nærmest naturlig, men nu skal der i meget højere grad skabes rammer og gøres en indædt
indsats for at disse rammer og aktiviteter udfyldes af medlemmerne, samt ikke
mindst i en ”svær foreningstid”, innoveres til øget interesse så foreningen som
minimum ikke skrumper i medlemstal!
Mine konkrete visioner/ønsker/drømme for Dansk Grejsamlerklub er centrerer
sig om følgende filosofier og udviklende tiltag:
1
2
3

4

5

Der etableres et redaktions-/bladudvalg på 3 personer inkl. En
ansvarshavende redaktør.
LOPPEFISKEREN vil være både digital og i fysisk blad, - men med
udgivelse 3-4 gange over året
DGK udsender hver ca. den 1 i måneden et nyhedsbrev med
såvel praktiske-, aktivitetesmæssige som informationsmæsssige
skriv!
Danmark inddeles i regioner/kredse 3-5 stykker (i dag har vi de
to auktionsudvalg), - eksempelvis 2 generalforsamlingsvalgte i
hver kreds, som så ligesom konstituerer sig med de personer og
det personantal de finder betimeligt for løsning af opgaverne
I disse regioner/kredse arrangeres og afvikles hvert år 2
stortræf, loppemarked med auktion samt et antal mindre
samlinger, - hvor der kan være samlersalg max. 1-2 borde pr.
deltager samt det kan og bør hver gang samarrangeres med et
fiskearrangement med gl. grej.
Man kan også forstille sig et arrangement alene med
gammeldags fisketur på gode steder og sæsonbestemt.

MUSEUM: Det er en fin idé med et digitalt museum, men jeg har personlig en
ide om hvor og hvordan, vi måske også kan få etableret et egentlig museum, men det vil jeg først melde ud med når og hvis jeg i samråd med bestyrelse, får
lejlighed til at forfølge mine ideer på dette felt!
Såfremt nogen ønsker ovenstående tanker og ”drømme” understøttet
yderligere er jeg selvfølgelig til disposition
Bedste hilsner
Flemming

