TALENTSPEJDERNES LOKALFORENING
I
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

FORMANDSBERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN 28. MARTS 2019
I dette første ’Talentspejderår’ år mødtes vi for første gang torsdag den 6. september
2018 til stiftende generalforsamling i Smedenes Hus i Lem.
Ved generalforsamlingen tegnede flere sig som medlem af lokalforeningen, der pt. har
13 medlemmer. Der blev ud af lokalforeningens forsamling valgt en bestyrelse, der
efterfølgende har konstitueret sig således:
•
•
•
•
•
•
•

Else Thorup, Tarm (formand)
Mogens Krejbjerg Madsen, Tarm (næstformand)
Janet Fredensborg, Tarm (kasserer)
Inge Bak, Ringkøbing
Peter Lambæk, Lem
Jens Søndergaard, UU (suppleant og sekretær)
Bjarne Højland, Hvide Sande (suppleant)

Carsten Bjerg, UU, blev valgt som revisor.
Der har i løbet af efterår-vinter 18/19 der været afholdt fire møder. Fokus har været
på, at få foreningen op at køre, herunder
1.
2.
3.
4.

administrative tiltag med registrering, bankkonto, brevpapir, hjemmeside ol
at få styr på økonomien
at lave årshjul
at få hvervet mentorer

ad 1: Der er oprettet en konto i Landbobanken. Ringkøbing-Skjern har egen
hjemmeside under Talentspejderne. Nu skal vi drøfte og aftale, hvordan vi gør
den levende.
ad 2: Der er ansøgt om kommunale § 18 midler. Vi blev tildelt kr. 20000,-. Pengene
går primært til drift af mentorforløb (herunder 600 kr. til en oplevelse ved
afslutning af forløbet). Vi fik intet tilskud til markedsføring, som vi havde
ansøgt om. Vi forventer, at beløbet rækker. Vi skal ansøge om § 18 midler
hvert år. Vi er tildelt et startbeløb på kr. 2000,- fra Landsforeningen
Talentspejderne.
ad 3: Vi har lavet et årshjul, så vi har det fulde overblik over ’årets gang’. Her indgår
bl.a. netværksmøder, mentorkursus, ansøgning om § 18 midler og
generalforsamling.
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ad 4: Ved hjælp af avisomtale og henvendelser til diverse netværk
lykkedes det at samle en flok, så vi kunne afholde et kursus for 8 mentorer (7
nye og én, der ønskede at genopfriske indholdet) på Videbæk Skole den 22.
januar 2019.
Marlene fra Talentspejderne sørger for, at der sker match mellem mentorer og
elever, så mentorerne kan komme gang hurtigst muligt efter afsluttet kursus.
Ud af de otte mentorer er tre pt. sat i gang. Endnu to er der også fundet en
ung til. I alt er der pt. seks forløb i gang i hele kommunen.
Vi kan konstatere, at det er svært at skaffe mentorer. Der er stor vilje og
forståelse, men mange mangler den fornødne tid. Blandt andet derfor vil vi nu
gøre en indsats for at få flere medlemmer i vores lokalforening. Medlemmer,
der kan hjælpe med at udbrede budskabet og med at hverve mentorer.
Næste mentorkursus afholdes den 4. juni 2019 kl. 9.00 – 16.30 på Kirkeskolen
i Skjern.

Det er bestyrelsens håb, at vi i det kommende år kan udbygge lokalforeningen, så vi
er flere om at hverve mentorer. Målet er at udbrede kendskab til foreningen, og at vi
løbende kan tilbyde mentorforløb til de unge, der kan profitere deraf. Vi må også sikre
en evaluering af tilbuddet.
Tak til bestyrelsen og Marlene Damgaard for vilje og evne til at ”trække på samme
hammel”
Else Thorup
Formand for lokalforeningens bestyrelse

2

