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Forslag om medlemsblad.
VRK har brug for et debatforum, for formidling af flere informationer om hvad der sker på alle
planer i klubben og for at inddrage flere medlemmers ressourcer i aktiviteterne.
VRK har, som det foregår nu, næsten ingen medlemsdemokrati, et lavt informationsniveau og et
faldende niveau i entusiasmen.
Det er ikke nok, at medlemsindflydelsen indskrænker sig til en årlig generalforsamling. Det er ikke
nok, at bestyrelsen sidder isoleret og træffer beslutninger. Vi burde minimum have referat af
bestyrelsesmøderne, og vi må have et debatforum, således at meningerne kan brydes – uden at
indskrænke sig til muggeri i krogene.
Har nogen et forslag – stort eller lille – som f. eks. det du læser her – så er der i dag intet sted at
henvende sig til de andre menige medlemmer uden for generalforsamlingen. Man kan skrive til
bestyrelsen – og evt. få et svar. Vi har lodret dialog – men ingen vandret – og det er en stor mangel. I
demokratiet kalder man pressen for den ”fjerde statsmagt”. I foreningslivet plejer man at have et
medlemsblad til at sikre den fri debat og alles engagement.
I VRK har vi endda en af de mest professionelle og velfungerende hjemmesider, man kan finde. Og
da vi ikke har lokaler – ja så ligger klubben til dels der i cyberspace. Og det er derfor snublende
nærliggende – minimum – at have et medlemsblad kørende på webben.
Der skal være en redaktør, der sætter indkomne oplæg op og en web-løsning hvor indlæg kan lægges
ind på de emner, der er åbnet. Samtidig skal der være en klar placering på forsiden af hjemmesiden,
hvorfra man kan gå direkte ind på medlemsbladet, og nye emner – rejst ikke kun af bestyrelsen, men
også af menige medlemmer – skal have publicity på forsiden af VRK-hjemmesiden – på linie med
nyheder i øvrigt. Debatten skal være et væsentligt islæt i klublivet. Og skal sikre at flere end de
valgte og mest aktive i klubben kommer til orde. Og at flere får lyst til at præge udviklingen og
deltage aktivt. Forslag:
Generalforsamlingen indstiller til den nye bestyrelse at fremme ovennævnte.
Med venlig hilsen
Bjarne Hallander
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