Beretning fra formanden ved Generalforsamling Norden 12/3- 2019

Siden sidste generalforsamling, som fandt sted her i Elværket tirsdag den 6. marts,
har vi haft følgende arrangementer.
Faktisk havde vi en rigtig god generalforsamling, hvor alle blev genvalgt, og hvor
Ingerlise Larsen blev valgt som suppleant, samt hvor vi fortsatte vores sanginitiativ,
som vi begyndte med, ved Skumringsaftenen i november 2017.
Sangen gør noget godt ved os – så derfor fortsætter vi. Dejligt med den gode hjælp
fra Gunhild, vores huspianist og tovholder.
Og velkommen til Ingerlise.
Jeg har udsendt 4- 5 Nyhedsbreve – i februar, i april, et kort i juli, et i september og
sidst i december.
Og med udgangspunkt i dem, vil jeg lige ridse de vigtigste punkter op.

Udskydelse af Venskabsbysamarbejde på kommunalt plan.
I begyndelsen af 2018 fik vi via Sibbo nys om, at kommunen havde skubbet den
forpligtelse, som alle kendte til – mht. at der skulle afholdes et kommunalt
venskabsbytræf i løbet af 2018.
Dette træf blev af økonomiske årsager aflyst, men heldigvis kun skubbet frem til
2019.
Denne aflysning betød ret stor forvirring i vores nordiske venskabskommuner, og
det medførte blandt andet, at næstformand Elsebeth H. og jeg tog på en kort og
meget effektiv novembertur til Sibbo, hvor vi mødtes med de øvrige formænd og
deres næstformænd.
På dette møde fremlagde vi hver især det møde- og arrangementsniveau, som de
enkelte foreninger formår.

Vi fik et godt indblik i, hvor mange medlemmer de enkelte foreninger har, og hvor
mange arrangementer og med hvilket indhold, de driver deres foreninger.
I Sibbo har de mange medlemmer, men vi ligger pænt, da både Kumla og Aurskog
Høland har lavere medlemstal end vi.
Vi udveksler nu vore nyhedsbreve – og er begyndt at tage lidt ved lære, af hinandens
arrangementer. Blandt andet, så har jeg sendt danske sange + noder til AH.
Vi har meget at lære af hinanden – blandt andet har de i Sibbo udarbejder en
virksomhedsplan.
En Grieg Koncert på Gymnasiet den 22/4 - 2018 – samarbejde mellem Fjordkoret,
Frederikssund Symfoniorkester og os i Norden.
Vi gav et økonomisk tilskud og som jeg forstår det, så var det en flot koncert og der
var som sædvanligt udsolgt, til disse fine koncerter.

Babettes Gæstebud – et fælles projekt for alle lokalafdelinger i Nordsjælland.
Den 23. april var vi mange fra både lokalafdelingerne og ikke medlemmer af Norden,
som fik en flot oplevelse i Rebeccasalen på Jægerspris Slot.
Det var skuespilleren Anders Ahnfeldt-Rønne, som på elegant vis fortalte og spillede
den lille forestilling, tæt op ad den novelle, som Karen Blixen skrev.
Salen var fyldt – og alle var ret glade for den oplevelser. Alle lokalafdelinger havde
lovet et tilskud, men foreningen Norden i kredsen fik et forventet underskud.
Det er svært at samle medlemmer hen over sommeren, så da også Det kommunale
Venskabbytræf blev aflyst, gik vi vist lidt i stå.
Skumringsaften den 12. november – denne gang i bibliotekslokalet i Gågaden
Vi havde denne gang fået Merry, som er bibliotekar i kommunen til at læse op,
denne gang var temaet Helte i Norden, og der blev læst op af bogen ”Islandske
Konger” af forfatteren Einar Már Gudmondsson.

Igen begyndte vi med fællesspisning – og igen var det Andesteg med tilbehør, som
Eva M. stod for at bestille ude i byen.
Vi var i et propfyldt lokale, og vi skyndte os at reservere Elværket til dette års
Skumringsaften.
Efter oplæsning og kaffe med lækre hjemmelavede æblekager, blev vi underholdt af
to musikere, Niels Mejnert og Jørgen Stenbøg, som også spillede til fællessang. Tak
for det, og tak for en fin aften.
Folkeuniversitetet her i Frederikssund – har igen Nordisk litteratur på programmet
– og alle er velkomne mod betaling.
Vores næstformand Elsebeth Hutters har etablevet en nordisk læsekreds – og
indtil videre er der 7 deltagere. Der er plads til en mere. Det går rigtigt godt – tak
for det.
Her til sidst vil jeg takke alle i bestyrelsen – også tak til suppleanter, til revisorer og
til alle jer, som bakker op om det nordiske samarbejde.
Det var vist alt for denne gang – men spørg gerne, hvis jeg har glemt noget.
Grethe Olsen, formand.

