Oplæg til Dansk Grejsamler Klub fremtid.
Siden klubben blev til, sidst i 80-erne, er der sket meget og stort set alt har været godt, takket være
engagerede bestyrelser og hjælpere. Det var i øvrigt før internettet og også før folk fik travlt. Det disse
gode folk har lavet siden sidst i 80-erne har gjort klubben til det, den er i dag, måske den største og mest
populære i Europa? Men med internettet og de nu meget travle medlemmer er det nok tid til at lave
nogle justeringer:
Digitalt blad? Ja selvfølgelig. Men der er næsten kun økonomiske fordele, da bladet skal laves under alle
omstændigheder.
”Satellit møder”? Ja lad os prøve det igen. Møderne er lokale og med emner på?
Digitalt museum? Rigtig god ide, men der er meget planlægning og kan vi få medlemmer til at lave det?
Strukturen på træf? Kan ændres til mindre træf? Som det er i dag, kan vi tydeligt se, at der er en lille kerne
der tager hele festen og regningen, for en person ca. kr. 4000, når det er Jyllands træf. Mange medlemmer
kommer enten lørdag eller søndag og er måske ikke engang med til spisning? Mindre træf og bordbegrænsning: så skal der stilles lidt færre borde op. En dags træf, ikke så mange omkostninger, men kan vi
finde nogen, der vil huse os for en dag?
Kun adgang for medlemmer og kun et bord til hver kunne prøves? Kun ældre grej på bordet, ja selvfølgelig.
Grej der lige er hentet i en forretning eller endnu værre spiritus, der lige er hentet syd for grænsen, har
intet at gøre på træffene. Spiritus til salg er ganske almindelig på de svenske træf og er også set på de
danske. Hvad bliver det næste? Cigaretter, spegepølse eller pornofilm? Hvis forbud af disse varer koster et
par medlemmer, hvad så?
Købmandskab og de store omsætninger er noget der ofte bliver nævnt i kulisserne. Men kan vi undgå
dette? Der kommer hele tiden grej frem fra dødsboer og vi er vel også forpligtet til at hjælpe de efterladte
med at komme af med dette? Det grej nogen opkøber kommer i omløb igen og det er helt sikker til alles
fordel. Dette er helt sikkert noget af det, der har gjort klubben til, det den er i dag?
Men vi kan ikke strukturere os ud af det hele. Udover medlemmernes alder er et af vores store
problemer, at alle har travlt, også dem der allerede er valgt? Det er ikke alle, der har tid til et
tillidsjob/bestyrelsesjob, men så skulle de så ikke lade sig vælge?
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