
Forårshilsen 2020

Jeg sender denne forårshilsen som en ydmyg kompensation for, at vi lørdag den 28.3. 
2020 skulle have holdt vores forårsdistriktsmøde i Nykøbing F. 

Det er rigtig ærgerligt, at disse coronatider begrænser vores forsamlingsmuligheder, men 
virussens farlighed – ikke mindst overfor os ældre – gør, at vi naturligvis følger alle de 
gode råd samt påbud, der udstedes af myndighederne. 

Distrikt 48 siger tusind tak til Nr. Alslev-Stubbekøbing IW, som har lagt et stort arbejde i at 
tilrettelægge et godt distriktsmøde. Ca. 75 deltagere havde meldt sig, hvilket jeg synes er 
flot. Vores distrikt har jo en geografi, der gør, at nogle ind i mellem får ret langt at køre.

Vi har valgt en alternativ løsning på afholdelse af distriktsmødet. Den 15. marts 2020 har vi 
- til alle klubber - udsendt kommenteret dagsorden og bilag. Vi beder om, at materialet 
videregives til de valgte delegerede, som vi så anmoder om at melde skriftligt tilbage på 
dagsordenen inden den 17. april 2020. Hvis der er medlemmer, der har emner, de gerne 
ville have haft behandlet på distriktsmødet, sætter vi det på dagsordenen til Nyborgmødet. 

Dagsorden, beretninger og regnskab ligger på Distriktets interne hjemmeside.

Vi håber på medlemmernes forståelse for vores alternative løsning.

Distriktsbestyrelsen for 2020/2021 udgøres af nedenstående medlemmer, som jo skulle 
have været præsenteret og godkendt den 28.3.2020. Indsigelse mod den kommende 
bestyrelse skal ske skriftligt senest den 17.4.2020, men jeg vover alligevel at ønske den 
nye bestyrelse tillykke med valget.

Bestyrelsen er sammensat af nye kandidater og prøvede kræfter, der har valgt at tage en 
periode mere – tak til alle for at stille sig til rådighed.  Præsentationen kan vi så nok i 
stedet foretage ifm. kædeoverrækkelsen den 13.6.2020.

Distriktspræsident Anette Berg Carlsen, Slagelse-Antvorskov IW
Vicedistriktspræsident Helle Wendel Pedersen, Sorø IW
Pastdistriktspræsident Lone Elgkær, Haslev IW
Distriktssekretær Jette Dethlefsen, Slagelse IW det
Distriktskasserer Connie Jensen, Holbæk Østre IW
DISO Birte Borg, Korsør IW

IT-konsulent Kirsten Wied er ikke formelt medlem af distriktsbestyrelsen, men vi har et 
meget fint samarbejde, så også et stort velkommen til Kirsten til arbejdet sammen med 
den nye bestyrelse.

Intromødet i Herlufmaglehallen den 18. april 2020 har vi også aflyst pga. Corona.
På aflysningstidspunktet havde vi ingen tilmeldte – vi vil på et senere tidspunkt tage stilling 
til, om mødet skal gennemføres på et andet tidspunkt. Giv os gerne en tilbagemelding på 
jeres holdning hertil.



På det seneste Nationalbestyrelsesmøde arbejdede vi den ene dag udelukkende med 
opgaven at få slanket organisation og mindsket bureaukratiet. 
Man kan læse mere om processen i Pastdistriktspræsident Merle Conradi-Larsens 
beretning.
Nationalpræsident Kirsten Møller skulle have orienteret yderligere på Forårsdistriktsmødet.

I skrivende stund ved vi ikke mere. Der var planlagt et nationalbestyrelsesmøde i april, 
som er blevet aflyst. Hvornår det kan afholdes, afhænger af den videre udvikling i corona-
situationen.
Distriktsbestyrelserne arbejder videre med de forslag, der blev udviklet på NB-mødet i 
januar. Der skal meldes skriftligt tilbage inden den 20.4 2020.

Jeg ønsker alle en god Påske - pas godt på jer selv og hinanden.

Lone Elgkær
27.03.2020

 


