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Så er det igen tid til årsmøde og igen tid til en beretning fra bestyrelsen om arbejdet i faggruppen. 
Vi kan starte med lidt fakta. Som alle ved, har året været ret så præget af Covid-19 og de 
restriktioner, der følger deraf. Covid-19 er også årsagen til, at vi – meget usædvanlig – først holder 
årsmøde i juni måne dog ikke som sædvanlig i marts. 
 
Vi har i året 2020 løb afholdt 6 arrangementer med i alt 78 deltagere - siger statistikken.  Kvaliteten 
af vore arrangementer er af deltagerne blevet vurderet til 8,7. Vi nåede ikke vores mål – Men set i 
lyset af Covid-19 er det alligevel ikke helt tosset det, vi har nået. 
 
Noget af det vi har fået effektueret fra 2020 er samarbejde med Green Network i Vejle. Det ser jeg 
frem til blive et godt og konstruktivt samarbejde. Der er dette samarbejde, der har gjort, at vi trods 
Covid-19 har kunnet tilbyde vore medlemmer så mange arrangementer, som vi har gjort, idet Green 
Network har afholdt en del arrangementer, som vi har deltaget i som webinarer. Vi nåede dog også i 
2020 at få holdt et arrangement med Rune Green i Kolding lige inden, der blev lukket ned for 
afholdelse af fysiske arrangementer. 
Også i 2021 har vi tilbudt arrangementer gennem Green Network. Dog må det ikke blive en 
sovepude for os, når vi skal have lavet aktiviteter i vores udvalg. Og som I kan se, så har vi i dag 
haft et foredrag, og vi fortsætter med dette i august igen. 
 
Ved udgangen af 2020 havde FUHR 232 medlemmer, sammensat som 220 kandidatmedlemmer, og 
12 studiemedlemmer. Der er fremgang på i alt 7 medlemmer, som er på kandidatmedlemmer. 
Kandidatmedlemmer er 220 mod 207 sidste år og studiemedlemmer 12 mod 18 sidste år. Vi ser dog 
gerne flere medlemmer i FUHR, da vi jo selvfølgelig synes, at det vi beskæftiger os med er relevant 
og vedkommende for ganske mange.  
 
FUHR er en faggruppe med aktiviteter i Sydjysk region og Fyns region. Vi får dog tildelt alle vore 
midler fra Sydjysk region. Vi deltager med flere bestyrelsesmedlemmer i det arbejde, der laves i 
regionen. Vores kasserer, Willy Fick, vil senere fortælle om vor økonomi. 
 
FUHRS Nyhedsbrev udsendes hvert kvartal. Tak til dig Poul for det arbejde, du gør med at få 
Nyhedsbrevet lavet. Du er god til at finde materiale til det. Det er til glæde for de medlemmer, vi 
har. Jeg føler selv stor fornøjelse ved at få leveret spændende oplæg, som du, Poul, har brugt tid på 
at finde frem. Vi andre kan så bare sætte os ned og læse det og skal ikke bruge tid på at lede det 
spændende frem.  
 
I bestyrelsen har vi i årets løb som sædvanlig haft et godt samarbejde selvom vor mødeaktivitet har 
været begrænset af Covid-19. Vi er fælles om at bestemme, hvad vi gerne vil lave i årets løb, og 
alligevel kan hvert enkelt bestyrelsesmedlem få lov til at lave det, han/hun selv brænder for. Og vi 
har nogle forrygende spændende bestyrelsesmøder, men de er altså mere spændende, når de foregår 
live end når der foregår via Teams eller Zoom. Tak til vores netværkskoordinator Chanett Roland 
for at hjælpe os med at lave virtuelle møder. 
 
Det er egentlig sjovere at se frem end at se tilbage. Sidste år fortalte jeg om, hvad vi havde tænkt os 
at gøre fremadrettet. En hel del af det blev aldrig effektuereret på grund af restriktioner fra marts til 



sommer og igen fra oktober til jul, og det har som bekendt fortsat indtil for helt nyligt. Derfor 
planlægger vi både med webinarer og fysiske møder. Webinarer har vist sig at være gode til korte 
foredrag, og det vil vi benytte, når vi synes, der er foredrag, der er velegnede til det. vi har et sådant 
på tirsdag med Thomas Uhd, som vil tale om Bæredygtighed i cementindustrien. Der er også et apr 
mere på programmet i samarbejde med Green Network. Derudover planlægger vi at fortsætte med 
debatfora og flere andre aktiviteter, så vi i dette år skal nå vores mål med både arrangementer og 
deltagere. Vi får i 2021 vor målsætning om 5 arrangementer med i alt 100 deltagere – og det må 
meget gerne blive flere af hver slags.  
  
Jeg vil rette en stor tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, vi har. Det er simpelthen altid en 
fornøjelse at deltage i bestyrelsesmøder i gruppen. Jeg håber og tror selvfølgelig, det fortsætter 
sådan også det kommende år. 
   

 


