Nyhedsbrev 6.oktober 2022.
Kære alle
Tak for Jeres store opbakning til FADB, det var overvældende.
Jeg var meget glad, stolt og lettet da jeg kørte hjem, stolt over det
store fremmøde og ikke mindst glad for jeres opbakning til, at vi fik
vedtaget bestyrelsens forslag til forbedring og modernisering af
vedtægterne.
Der var kampvalg om de tre bestyrelsespladser og de tre suppleant
pladser, det var en positiv oplevelse, at så mange var interesseret i at
indgå i at drive og arbejde for FADB, især er jeg glad for at der kom
nye og unge kræfter ind i bestyrelsen, velkommen til de 3 nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer og de tre suppleanter, jeg glæder mig til
vores samarbejde.
Det fremgår af beslutningsreferatet, der er lagt op på hjemmesiden
hvem der blev valgt ind.
Ved gennemgangen af vedtægterne, inden de kom til afstemning og
blev vedtaget, kom der mange konstruktive kommentarer og forslag
til rettelser – de blev alle noteret af vores referent.
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Som jeg nævnte på Generalforsamlingen inviterer bestyrelsen
medlemmer af FADB til at deltage i en arbejdsgruppe som skal
gennemgå alle kommentarerne, med henblik på at få de rettelser ind
som kan gøre vedtægterne endnu mere klare og forståelige.
Vil du være med i en arbejdsgruppe, der skal arbejde med
justeringerne og rettelser af vedtægterne frem til næste
Generalforsamling i foråret 2023, send en mail til
bestyrelsen@fadb.dk.
Den nye bestyrelse har holdt sit første møde, hvor vi fik fordelt roller
og nogle af de mange opgaver som ligger og venter, vi vil som noget
af det første bestræbe os endnu mere på at få kontakten til
Naturstyrelsen genetableret. Tidligere på året og på
generalforsamlingen blev det af flere medlemmer tydeliggjort, hvor
stort et behov vores kommende buejagttegnslærer har for at blive
godkendt.
Bestyrelsen besluttede allerede i sommer, at vi ville forny og
forbedre FADB’s hjemmeside – det skal vi i gang med nu. Er der
medlemmer, der har ekspertise i dette felt og har tid og mulighed for
at gå ind i dette arbejde hører vi meget gerne fra Jer?
Bestyrelsen modtager meget gerne forslag og ideer der kan forbedre
FADB. Skriv eller ring til os, hvis du har noget på hjertet som vi skal
arbejde med eller hvis du har mod på at være med som
ressourceperson.
Dette nyhedsbrev bliver lagt op på FADB’s hjemmeside, vil du have
Nyhedsbrevet i din mailboks – så gå ind på hjemmesiden og tilmeld
dig.
Kirsten Andersen, formand FADB
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