
Medborgerforeningens bestyrelses beretning 2022-3-18 

Dette er beretningen for en periode på små to år fra den forsinkede generalforsamling 19. juni 2020 og til i 

dag, hvor foreningen har haft meget lille aktivitet bl.a. p.g.a. Corona-restriktionerne i samfundet og på 

Værkerne. 

Foreningen 

Medborgerforeningens bestyrelse konstituerede sig i enighed. Klaus Rostgaard, Vibeke Gylling og Henning 

Bussenius-Larsen fortsatte som hhv. formand, kasserer og sekretær mens Dorrit Christensen og Aase 

Jensen fortsatte som menige medlemmer. Benny Werge og Peter Hammer blev valgt som suppleanter. 

Vibeke Gylling har som webmaster stået for rettidig omhu i den jævnlige og løbende opdatering af 

hjemmesidens indhold og design. På det allerseneste har vi i ånden fra GDPR (den ”nye” persondatalov) 

ryddet op i indholdet på vores hjemmeside, så der ikke ligger årgamle pjecer med adresser og 

telefonnumre eller unødige billeder. Bestyrelsen har holdt 5 møder siden sidste generalforsamling. Aase 

Jensen er p.g.a. sygdom udtrådt af bestyrelsen i sommeren 2021, og Benny Werge er derfor indtrådt i 

bestyrelsen. Bestyrelsen takker Aase for hendes engagerede arbejde i bestyrelsen og foreningen gennem 

mange år. Foreningen har i perioden kun afholdt 6 madbixe. Flere har været planlagt, men måttet aflyses af 

den ene eller anden grund. Bestyrelsen valgte ikke at holde generalforsamling i 2021. Vi skønnede det 

meningsløst fordi der p.g.a. Corona ikke havde været reel aktivitet siden den foregående generalforsamling. 

Af samme grund blev der ikke indkrævet kontingent i 2021.  

Medlemstallet er faldet fra 31 i forrige beretningsperiode til 25 p.t. og uden tegn på, at det vil vende. Især 

er der intet der tyder på tilvækst af ”unge” (under 60 år). Foreningen er derfor ved at vænne sig til tanken 

om opløsning indenfor en kortere årrække. 

Vi har afholdt 6 madbixe siden sidste generalforsamling. Det drejer sig om flg.:  

 

Madbix efter generalforsamling – grillmad 2020.6.19 

Grillmadbix 2021.8.20 

Madbix 2021.11.5 ”Lynhurtige fredagsfristelser” (Peter) 

Madbix 2021.11.19 ”Gule ærter” (Susanne) 

Madbix 2021.12.3 ”Italiensk efterårstema” (Klaus & Dorte) 

Sammenskudsgilde 2022.3.4 

 

Der har således været en forsigtig genåbning af Madbixen efter at medlemmerne er blevet vaccineret og en 

hurtig gennedlukning omkring Julen 2021. Coronarestriktioner har således udsat opstart af forårets 

madbixe til et usædvanligt sent tidspunkt (4. marts).  

 

Der har været så få og spredte madbixe, at det er svært at sige hvordan de har udviklet sig. Antallet af 

deltagere har været jævnt faldende. Og vi vil givetvis komme til at se flere madbixe med mad udefra, eller 

organiseret som sammenskudsgilde. Begge dele gør det mere overkommeligt at lave madbix, som stadig er 

en hyggelig og givende aktivitet – og maden er stadig god. 

 

 



 

Fremtiden 

Som bestyrelsen læser stemningen og mulighederne i foreningen har vi indstillet os på at gå i opløsning i 

løbet af få år, men at vi som forening/kollektiv fortsætter så længe vi kan mønstre energien og lysten til at 

organisere et meningsfyldt minimum af madbixe (4?) per sæson (forår/efterår) og de fortsat er gode 

oplevelser. I den forbindelse beder vi medlemmerne huske at madbixen er vores egen og hvad vi gør den 

til. Vi må derfor have en forventning om, at alle deltagere i madbixen byder ind med det de kan: kokkene 

og bestyrelsen er der ikke for at servicere resten. Og som forening skylder vi os selv gennem to uafbrudte 

sæsoner at finde ud af hvad vi kan, og evt. ikke kan med hensyn til at drive madbix, når vi nu er blevet så få 

og så gamle, som vi er blevet. 

 


