
         Formanden har ordet.   

 

Kære Alle medlemmer i DVK 

Mandag den 25. november 2019, blev bestyrelsen rystet over Anettes fratrædelse i bestyrelsen og 
som formand. Vi var følelsesmæssige påvirket af situationen og skulle samle os selv op igen.  

Eftersom jeg var næstformand, blev jeg peget på som formand indtil generalforsamlingen den 21. 
marts 2020. Jeg takkede ja, havde 1 ½ år som bestyrelsesmedlem og havde en ide om, at være 
medvirkende til at få ro på i DVK. Det kæmper jeg stadig med. 

Dagen efter fik vi sendt et nyhedsbrev ud hvor bestyrelsen bl.a. kom med en holdning om, at der 
var under 10 personer af medlemmerne, som chikanerede formanden (Anette) og bestyrelsen. 
Ligeledes blev disse personer også beskyldt for at sprede unødvendige og usande rygter. 

Jeg har brugt tiden siden den 25. november på at finde noget på skrift, fra evt. medlemmer der 
chikanerer og kommer med rygter. Dette er ikke lykkes. Derudover blev der opfordret til at disse 
medlemmer meldte sig ud af DVK.  

Jeg beklager dybt denne holdning fra bestyrelsen i et nyhedsbrev. Jeg var så følelsesmæssige 
påvirket, at jeg ikke fik mig tænkt om. 

Fremover vil jeg indkalde medlemmer til et møde, hvis der opstår undren eller tvivl om deres 
holdninger til bestyrelsens udfordringer. 

Fra min side, er der ingen der skal indkaldes nu. Jeg ønsker selvfølgelig ikke at smide medlemmer ud 
af klubben. 

I kan altid henvende jer til bestyrelsen og få svar på jeres undren og spørgsmål til bestyrelsens 
arbejde. Dog svarer vi ikke på Facebook, da alle medlemmer ikke er på Facebook. 

Jeg mener DVK skal klare udfordringerne i fred og fordragelighed.  

Jeg har kun gode intentioner for alle medlemmerne i DVK. Nogen af jer, kender mig kun af navn, 
andre kender mig kun som bestyrelsesmedlem, derudover er der nogen der kender mig som privat 
ven.  

Uagtet hvordan i kender mig, bliver jeg selvfølgelig dybt berørt, når der opstår utryghed blandt 
medlemmerne, det vil jeg kæmpe for ikke sker fremadrettet. 

Alle skal føle sig velkomne i DVK. Jeg gør mit bedste, for at det lykkes. 

Jeg vil med disse ord ønske jer alle en rigtig glædelig jul, samt et fredfyldt nytår. 

Med venlig hilsen 

Ingelise Langenberg 

Fungerende formand 


