HANDLINGSPLAN FOR REGIONERNE, 2018
Til region Sjælland, Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn (Bornholm ? afventer)
I forbindelse med mit skriftlige oplæg til DTAK generalforsamling 2017 (hvor jeg ikke selv deltog), blev det
på generalforsamlingen vedtaget at give ”samarbejdet” en chance.
Med andre ord har vi nu fået grønt lys i klubregi til at kortlægge arbejdet som regionskontaktperson(er) i
DTAK!
Hvorfor nu det?
Jeg har gennem en årrække involveret mig aktivt i klubben først som medlem af bestyrelsen, dernæst som
redaktør af TriumphNyt og senest som regionskontakt for DTAK i København. Jeg har i samme periode
oplevet en klub som efter min mening stille og roligt visner hen, og på flere punkter ikke har rykket sig
væsentligt fra udgangspunktet i 1983.
Som regionskontaktpersoner har vi en oplagt mulighed for at påvirke klubben både hvad angår medlemmer
og den til enhver tid siddende bestyrelse.
Men det kræver først og fremmest at vi får defineret vores rolle i klubben samt de
udfordringer/problemstillinger vi møder undervejs.
Derfor foreslår jeg at vi mødes inden næste generalforsamling hvor vi så kan fremlægge en ”drejebog” for
arbejdet som regionskontaktperson. Jeg vil samtidig sørge for vi dokumentere vores arbejde (via
hjemmeside/blog og TriumphNyt) overfor medlemmer/bestyrelse – måske det kan inspirere andre i
klubben til en lignende indsats.
Jeg foreslår vi afholder første møde på Fredericia-Messen i foråret (kommende weekend søndag). Der
plejer at være et bord på klubstanden og der kan vi fint sidde. Jeg vil samtidig anmode bestyrelsen om at vi
får godtgjort transportudgifter/indgang til messen i forbindelse hermed.
Udkast til dagsorden/diskussionsemner følger her (kommenter gerne så tilpasser jeg løbende):
1.
2.
3.
4.
5.

Hvad er en regionskontaktperson i din region?
Hvilke opgaver løser regionskontaktpersonen i din region?
Hvordan oplever du forholdet til klubbens medlemmer?
Hvordan oplever du forholdet til bestyrelse o.l ?
Mangler du værktøjer/opbakning eller andet for at udføre arbejdet som regionskontaktperson?

Ved du allerede nu at du er forhindret i at deltage vil jeg gerne vide det snarest.

MVH
Daniel Read (1813), DTAK København

