
Friskvind  

formandsberetning til ordinær generalforsamling, den 26.oktober 2021 

 
 
Generalforsamling i november 2021, og så kom corona som en velplaceret mavepumper. 
Få møder det næste halve år. Kom lidt i gang igen i juni 2021, men lidt sejt. 
 
Forenings DK skal i omdrejninger igen. 
De 5 sogne skal selv i gang med aktiviteter og diverse foreningsliv. 
Et bredt samarbejde på sigt, er vi ganske klar over, er en fantastisk mulighed og måske ligefrem en 
nødvendighed, men lige nu kæmper hvert lille sogn for at komme i gang igen – få samlet borgerne – 
få kulturliv og fritidsliv i gang. At få borgerne gjort aktive efter coronaens sovepude. 
 
Derfor bliver friskvind også en særlig udfordring i det kommende års tid. 
Vi skal finde ”den ekstra energi”. 
Vi har kæmpet i snart 3 år for at komme i gang, og for at definere os. Så BUM – nedlukning. 
Opgaven er ikke blevet nemmere her i den nye opstart. Hvordan løber vi tingene op i tempo igen? 
Hvordan får vi folk til at samarbejde på tværs, når ”tordenskjolds soldater” ligger vandret ude i 
småsognene for at nystarte aktiviteter. 
Jeg fornemmer, at de små sogne hver for sig er ved at få fat. De har en lokal arbejdsenergi.  
Kan Friskvind finde sin plads i et større samarbejde? Kan Friskvind finde frisk energi? Hvordan får 
Friskvind lokal opbakning?  
Ja, det bliver ret centralt i næste periode. Kan vi finde ind til vores berettigelse. 
 
Hele omdrejningspunktet med Friskvind er at få ”en fælles berettigelse”, så vores landområde med 5 
små sogne bliver attraktiv at flytte til. Hvordan holder vi hjulene i gang i en fælles koordineret 
indsats. 
Skal Friskvind ind og være et fællesorgan, som f.eks sikrer, at foreningerne i sognene har f.eks 2 
fællesmøder. Sogneforeningerne har et årligt fællesmøde. Eventgruppe styres af en fælles 
koordinering osv.  
Altså, bør Friskvind være et centralt organ, som koordinerer frem for at organisere? Friskvinds 
opgave bliver måske på sigt overordnet at sikre, at vi finder sammen. Altså en form for facilitator 
mere end organisator. 
 
Under alle omstændigheder er der brug for samarbejde på tværs. 
Friskvind i sin nuværende form er med til at så et samarbejdsfrø. 
Hvordan sikrer vi at samarbejdet vokser sig til et stærkt træ? 
”Du skal plante et træ, 
 du skal gøre en gerning,  
som lever når du går i knæ, 
 et træ som skal vare  
og være til lykke og læ” 
Piet Hein, multikunstner 
 
Piet Hein tager udgangspunkt i, at vi alle skal gøre noget, der lever videre, når vi er væk……. 
Vi skal gøre noget herude i den friske vestjyske vind, så vi ikke forsvinder – for fælles er vi stærke. 
Men fælles i dag, er noget andet end fælles for 25 år siden. 
For 25 år siden var et stærkt og bæredygtigt fællesskab bundet op på landsbyen – nu skal vi længere 
ud. Det er her Friskvind i en eller anden form har sin berettigelse. 
 



Nu giver jeg ordet videre til arbejdsgrupperne i Friskvind: 
 
 
Event – Gåture (ganske succesfyldt) – selv en cykeltur den 11.sept 
 
Stigruppen – brudt igennem med et konkret projekt 
 
Tilflyttergruppen – Dansk og samtaler; nu med tema 
 
PR – Hjemmeside og Facebook væsentlig mere målrettet og organiseret 
 
Mobilt mødested – Et afslag, j nærmest et slag, men kamp må der til – nye boller på suppen eller hjul 
på vognen 
 
Foreningsgruppen – årshjul er lavet; spændende aktiviteter, men hvordan får vi øje på det… 
 
 
 
 
 
 
 
 


