30. APRIL 2018

FORMANDENS BERETNING 2018.
Kære fremmødte.
Velkommen til dette års generalforsamling og Grønnedalsfest.
Inden vi starter med generalforsamlingen vil jeg bede alle rejse sig.
Vi har desværre måtte tage afsked med et af vores medlemmer. Lars P. Hansen gik desværre fra
borde d. 14. januar. Lars og hans hustru havde set meget frem til Grønlandsrejsen 2018.
Grønnedalsforeningen sendte i forbindelse med bisættelsen en bårebuket, for at vise den sidste
ære.
Jeg vil derfor bede generalforsamlingen om, at afholde ét minut stilhed.
Æret være Lars’s minde.
Tak
Det er traditionen, at formanden gør rede tilstanden i foreningen.
Det er derfor med glæde, at jeg kan starte med at sige, at det går godt.
I starten af 2017 iværksatte vi en langt større synliggørelse af foreningen med ny hjemmeside samt
promovering på Facebook, ligesom vi iværksatte forskellige tiltag f.eks. 1. august arrangement, salg
af effekter (foreningsmærke, pin med våbenskjold, smykker og meget mere).
Alle disse tiltag har fået en overordentlig positiv modtagelse.
Seneste skud på stammen er elektronisk udgivet kalender med motiver fra Grønnedalsområdet,
foreningsmønt, en glasstatuette samt begyndende digitalisering af DALPOSTEN/UGEORIENTERING.
I 2017 gennemførte vi Grønnedalsfesten et nyt sted – Vissenbjerg Storkro. Dette var der flere
årsager til, men primært økonomi og ønsket om et nyt sted. Bestyrelsen syntes, at denne fest
forløb meget tilfredsstillende. Som led i generalforsamlingens beslutning i 2017, hvor der var ønske
om at sprede arrangementet geografisk, afholder vi Generalforsamlingen/Grønnedalsfesten her på
Hotel Frederik II i Slagelse.
Et nyt arrangement så dagens lys i 2017, nemlig ”Middag i Tivoli d. 1. august”. Den 1. august
afholdes ”Grønland i Tivoli”, hvor mange med tilknytning/interesse i Grønland mødes. Grønland i
Tivoli har mange deltagere. I 2017 deltog 9 medlemmer med påhæng. I 2018 vil vi gentage dette
arrangement. Det kolliderer desværre med Grønlandsrejse 2018. Jeg vil også nævne det flotte
tilbud om leje af hytte i Norge, som Ove har tilbudt foreningens medlemmer – TAK.
Medlemsantallet har været stigende igennem hele 2017 og vi er nu (pr. 30/4-18) på 230
medlemmer, og 403 er tilmeldt foreningens nyhedsbrev.
Jeg kunne dog godt ønske mig, at endnu flere Grønnedal’ere støttede op om foreningen, da vi i dag
spænder langt bredere end tidligere med de allerede nævnte iværksatte tiltag.
Da de tilbud, som vi har indhentet vedr. afholdelse af Generalforsamling/Grønnedalsfesten, har
været betydelig bedre end tidligere års arrangementer, samtidig med at foreningen har fået flere
medlemmer, er foreningens økonomi tilsvarende blevet bedre - mere om det senere.
Tak til alle for opbakningen til foreningen.

Vedr. Grønnedal:
Grønnedal blev genåbnet d. 1. september 2017 under navnet ”Station Grønnedal”. Bemandingen
var oprindelig 3 mand, men jeg har fået fortalt, at dette er senere korrigeret til 5 mand.
Hvad planerne med Grønnedal ud over tilsyn og miljøoprydning er, står fortsat noget uklart.
Der arbejdes fortsat med at få etableret en ”hytteby” – turismeprojekt, og Vægstfonden har meldt
sig som interesseret investor, men der er fortsat et pænt stykke vej, inden projektet kan realiseres.
Mere om det under Andreas Buhl Brogaards foredrag.
Vi har tentativt planlagt et Genbesøg af Grønnedal i 2019. Forhåndsinteressen for denne rejse har
været utrolig. Godt 60 personer har vist interesse, hvoraf langt de fleste ”vil af sted”.
Jeg har været i kontakt med Arktisk Kommando, som jeg p.t. afventer svar fra, ligesom jeg har
været i kontakt med lederen af Station Grønnedal, som har meddelt, at de er klar til tage i mod os.
På orienteringsmødet efter generalforsamlingen, vil jeg komme mere ind på indholdet af
Gensynsrejsen 2019.
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at sige tak til Thomas Rasmussen for hans arbejde i
bestyrelsen. Thomas kunne desværre ikke være med sidste år. Jeg vil således benytte lejligheden til
at overrække en glasstatuette som tak for arbejdet. Skal nævnes, at Thomas fortsat spiller en rolle i
foreningen som suppleant til bestyrelsen.
Til slut vil jeg rette en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde 

Jan Bøgsted
Formand

