Referat AKD bestyrelsesmøde 23. september 2019
Umiddelbart efter AKD generalforsamling 2019, afholdte den nyvalgte bestyrelse et kort
konstituerings og planlægningsmøde.
Deltagere:
Kuno Brodersen (KB), DSkiF
Peter Löwenstein (PL), KS (nyvalgt)
Kim Skov Jensen (KSJ), SH
Michael Hanghøj (MH), SH (genvalgt)
Rune Methling (RM), AaS
Ole Mathiassen (OM), AaS (genvalgt)
Afbud
Mette Lund (ML), KS (genvalgt som suppleant)

1) Konstituering
Kasser: KSJ ønskede glædeligvis at fortsætte, og blev takket for sin enorme og stabile indsats.
Formand: OM ønskede ikke at fortsætte på posten, efter en formandsperiode på godt 4 år. Dette
var meddelt bestyrelsen i god tid forud for generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse opfordrede
dog OM til at genoverveje sin beslutning. Samtidig drøftede bestyrelsen generelle aspekter
omkring AKD-formandsrollen. OM opretholdte sit ønske om afløsning på formandsposten, ikke
som følge af kontroversielle forhold, men ud fra ønsket om ny energi på posten.
OM opfordrede dernæst MH til at påtage sig formandsrollen. Til dette udtrykte både MH og KSJ
bekymring omkring klubbalancen i AKD bestyrelsen, hvis såvel formand som kasser
repræsenterede SH. Den øvrige bestyrelse havde forståelse for dette synspunkt i teoretisk
forstand, men fandt ikke anledning til at se det som et aktuelt problem.
Derpå accepterede MH at lade sig vælge som formand for det kommende år, men understregede,
at bestyrelsen bør arbejde på at bringe en ny formandskandidat i spil frem mod næste års
generalforsamling. Bestyrelsen takkede OM for sin indsats og udtrykte fuld opbakning til MH.
Dernæst drøftedes hvordan bestyrelsen bedst støtter sin formand (og ansatte) i det daglige
arbejde. En vigtig erkendelse skal føres til referat: Klubrepræsentanterne i AKD bestyrelsen bør i
højere grad end hidtil være den primære modtager på de AKD-henvendelser og AKD-spørgsmål
der er rettet fra medlemmer i deres egen klub. Derved sikres et filter, og der flyttes ansvar over på
klubrepræsentanterne i AKD bestyrelsen. Det vil aflaste formandskabet og på gavnlig vis skabe
yderligere bevidsthed i både klubber og AKD, omkring klubmandatets betydning og AKD's
forankring i klubberne.
2) Næste møde
Telefonmøde 1. oktober

Ole Mathiassen
Afgående formand for AKD
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