Formanden fortæller
rigtig meget personligt, samt faglig erfaring på
mange områder. Det er en position, hvor man skal
have overblik og kunne sætte sig ind i mange ting,
som jeg aldrig før har taget stilling til. Jeg har lært
meget om mig selv, og hvordan jeg agerer som
frontperson og som leder” siger hun.
”Det har også betydet meget for Den Frie Rådgivning, da formandsposten kom på valg. Forhenværende formand Karina Andersen trak sig, da hun
søgte stillingen som PROP koordinator. Hun fik stillingen og sidder nu fast på kontoret, hvilket betyder,
at foreningen nu har to fuldtidsansatte”.
Nu er der ved at komme ro på i foreningen, og Anette er håbefuld for det kommende år: ”Som formand håber jeg, at 2019 bliver et rigtig godt år
for Den Frie Rådgivning, hvor vi kan rådgivere en
masse mennesker og sikre os den bedste rådgivning i både Åben Rådgivning og PROP. Jeg håber, på
at se mange nye frivillige, da det er de frivillige,
der bærer foreningen frem. Vores frivillige er simDen Frie Rådgivnings bestyrelse fik i 2018 ny for- pelthen de sejeste frivillige”.
mand. Hun hedder Anette, og nu er det snart tid til Onsdag d. 20 marts er der generelforsamling i
den første generalforsamling siden hun startede. Den Frie Rådgivning, og der vil blive valgt en ny
Anette startede som praktikant i Den Frie Rådg- bestyrelse for foreningen. Anette selv er ikke op til
ivning i 2017 og har altså hængt ved foreningen genvalg i år, men hun ser frem til at få hele bestysiden da. Hendes tid som formand startede i au- relsen på plads: ”Det bliver så spændende at skulle
gust sidste år. ”Det har været sjovt. Det har været gennemføre valg til en ny bestyrelse. Vi har en del
udfordrende. Det har været en proces” fortæller poster på valg; Næstformand, kasserer, 2 x bestyAnette, der har haft en svær overgang i de første relsesmedlemmer og 2 x suppleanter”. Alle, der er
medlem af foreningen, kan stille op til bestyrelsen
måneder på posten.
Alligevel har det dog også været en givende pro- eller komme til generalforsamlingen og stemme
ces: ”Min forventning til at blive formand var, at om, hvem der skal vælges ind. ”Det bliver spændet ville blive en udfordring - men en spændende dende at se, hvilken bestyrelse vi ender ud med”
udfordring, da jeg ikke har nogen erfaring med siger Anette.
bestyrelsesarbejde. De forventninger er blev indfriet. Det har været spændende at få den bagv- Hvis man er medlem af Den Frie Rådgivning er man
edliggende indsigt i foreningen, som jeg kun nyder derfor velkommen til at komme til generalforsamlinat være en del af. Jeg har haft en hjælpsom besty- gen. Her kan man desuden høre mere om, hvordan
relse med mig i ryggen hele vejen, hvilket jeg er det går med foreningen. ”Til generalforsamlingen
skal 2018 i Den Frie Rådgivning gennemgås, hvor
taknemmelig for”.
Det sidste år har været en tid med forandringer i jeg vil komme med bestyrelsens beretning af det
Den Frie Rådgivning, hvilket Anette særligt har foregående år. Jeg håber, det bliver en hyggelig afmærket til: ”For mig blev 2018 året, hvor jeg blev ten, hvor vi kan fejre foreningsdemokratiet, der er
formand for Den Frie Rådgivning, hvilket har været så vigtigt for os!”
en kæmpe omvæltning for mig. Det har givet mig

