Oplysning til alle medlemmer + hjemmesiden  i Solager a.)
Valgflæsk til Solagers medlemmer.   25 / 6 - 2016
Den 2 juli skal der vælges 5 medlemmer til foreningens bestyrelse da endnu et medlem har valgt at træde ud , den nu femte på lidt over 2 år.             Et interesseret medlem ville nok spørge ,  "hvorfor sker det , hva foregår der i den bestyrelse" ?    Indtil nu er ingen forklaringer kommet ud derfra.
Generalforsamlingen byder på flere muligheder:
Genvalg og mere af det samme er nok mest realistisk.   Et råd vil herfra være at vælge en extra go stribe suppleanter , evt.en 8 - 10 stykker så der er lidt at ta af.
Mindre realistisk ser det ud med nyt blod.    Evt.en frisk gruppe af de unge nye medlemmer med mod energi og ideer til at tegne en rar åben forening der ku gøre det lidt dejligere herude.   Er i til noget eller vil i helst være fri og passe jer selv ?    Vi par gl.medlemmer ser gerne i kommer på banen og vil være klar med vores stemmer.
Endnu mindre realistisk ku være at vi  par seje halvgamle som egentlig bare vil leve i fred og ro herude , tog over med gode tilbud og løfter til medlemmerne.    Da vi nu engang er yderst utilfredse og har ytret brok og brudt regler , ka vi ikke ha siddende på os at vi ikke er klar til at ta en tørn for en rar og anderledes ledelse i Solager , så ......
Have 110 / henriksen stiller herved op til Formandsposten.
Have 96 / teddysen stiller herved op til Kassererposten.
Med os ku vi ønske 3 helt nye friske medlemmer hvormed vi ka få lidt mere diskussion og gang i foreningen og medlemmerne.                Desværre ka ingen af os  møde frem på valgdagen grundet arbejde , men ved sidste generalforsamling blev der dannet præcedens for at det er ok og lovligt at blive valgt uden at være til stede , så det sku ikke være nogen forhindring.    Selv er vi begge realistiske overfor det urealistiske i dette tilbud , men vi har ideer som vi vil dele med jer medlemmer og sku vi være så uheldige at blive valgt og samtidig kunne tælle til mindst 3 , da vil det stå til troende.
Først medlemmernes fulde indsigt i hvad bestyrelsen foretager sig og hva der sker i foreningen af både tykt og tyndt , ingen hemmeligheder , ingen fortielser , så:  pivåbne møder for alle (excl.tavshedspligtsager.)  Bedst mulig service og hygge for medlemmerne og et håb om at minimere rygter og sladder.   Velkommen og deltag.
 
Dernæst:    Væk med den grimme og mugne container. Her bygger vi et rart samlingsted til brug for ALLE medlemmer og med et aflåst bagrum til foreningens græsmaskine mm,    Det vil blive udstyret med ovenlys , simpel varmekilde og et multlokum om nogle sku komme under tryk.  Møblering med enkle klapstole og borde og lidt måtter til de meditative så det får en go funktion.   Det vil være en driftbygning for foreningen , som kommune mm SKAL sige go for.   Medl.godkendelse ka ske ved næste gen.fors i 2017.
Med go fornuft byggeindsigt og en del genbrug vil det koste ca 40 - 50000 kr. ved ca 30-40 m2.    Er der en go positiv stemning for projektet udarbejder vi tegninger og et regulært tilbud.
 
Næstnæst: Økonomien ?     Mon foreningen er ved at gå fallit ?  Der puges og fedtes imens Solager langsomt forfalder. Der er kugler i kassen , ca 650.000 død kapital som er alles , og 200.000  ku de næste par år investeres i foreningen til gavn for alle.
Mange tidl.syltede forslag presser sig stadig på , en go vejbelægning , et medlems/redskabshus , en gerne grøn og sikker legeplads til de nu mange nytilkomne børn , nye skraldeindhegninger og en ny opslagstavle som skal udvides og ikke nedlægges  + nye ideer og tiltag fra medlemmerne.
 
Fællesarbejdet skal være frivilligt at deltage i og den juridisk ulovlige dummebøderegel bliver ophævet.      Nogle arbejder , nogle er syge og hvor er glæden i at være indlagt til tvangsarbejde.   Så væk med det.
De der møder frem vil blive meget vel trakteret og får evt en go flaske med hjem til aftenhyggen og alle andre skal ikke føle sig udskammet over ikke at deltage.   Eller gør som 110 i en årrække har gjort pga af lørdagsarbejde , gå selv .....ud og ta et nap hvor der trænger og når det passer dig.
 
Og bommelummen.  Rart ville det være uden bom , men det er noget med tryghed både for dem som opholder sig herude natten over i vinterhalvåret og dem der ikke er her, det må respekteres.   Dog kan den altid komme til afstemning.
 
Ordensregler og vedtægter er en nødvendighed i enhver forening.   Overholdelse / brud , kan man som medlem og bestyrelse vælge at tackle på forskellige måder.    Tager man Solager A's regler og vedtægter bogstaveligt kan man igår idag og imorgen gå ud og finde utallige overtrædelser herude , sådan har det altid været og sån vil det nok også være fremover.      Det vil aldrig være muligt at holde dem til punkt og prikke - og hva er punkt og hvornår er det prikke.  Den ordenshåndhæver der forsøger kommer på et slidsomt job og vil hurtigt blive en foragtet person - flere har forsøgt herude og resultatet har været skæmmende og skabt meget splid i foreningen som vi idag desværre må leve med.
Begge vi gl.har vores hjem og liv herude men vi bor her ikke , det har vi attest på.   Men vi opholder os herude i den udstrækning vi har behov for ,  og er vores behov alle dage i året så gør vi det.   Og er der nogen der har ondt i røven over det så må de la det bli deroppe.
At vise hensyn og ikke genere andre medlemmer er vores vej og overtrumfer til en hvis grad både regler og vedtægter.
Så tilbudet er:  en erfaren rar og generøs Kasserer som gerne er hjælpsom med regnestykker og financiering , og en cyklende Formand med hat og tid til en snak gennem hækken om hvorn går det , nogen problemer,  hjæp eller råd og ved tvister og anmeldelser vil forsøge med mægling og gode argumenter.   Hva har man en Formand til ?  Ingen Politimand her.
Viser det sig at der generelt blandt medlemmerne er modstand mod vores ideer tone eller personage , så accepterer vi og vil til gengæld glæde os over at ha været på banen og deltaget i kampen.   Ideerne og vores gode humør tar vi med til vores have og lægger os stille i opposition og nyder Solager i fred og ro.      Fair nok at vi ikke alle kan være enige.
Til jer ex-bestyrelse som genopstiller.    Har i et noget godt valgflæsk og byde på ?  Er det mere af det samme vi får , og satser i på at køre den hjem på at der jo ikke er andre der gider , eller sån plejer vi at gøre ?    Det burde vi medlemmer ha indsigt i før vi tar stilling.
Til jer medlemmer:   har i slet ingen spørgsmål ,  intet at klage over eller andet der presser sig på ?     Synes i det er ok at vi ikke ved hvorfor så mange indvalgte medlemmer pludseligt vælger at udtræde.    3 af dem som jeg have 110 havde stemt på er allerede væk og det gør mig både mismodig og tænksom.   De har annonceret at de i større omfang vil håndhæve ordensregler.   Hvilke regler ?  Også vedtægterne ?    Skal der anmeldelser til , og er anmeldere anonyme ?   Er alle regler overtrædelser og medlemmer lige for loven ?
Det burde være en rimelig demokratisk ret og pligt at genopstillerne allerallersnarest gav svar på dette.
I har fri adgang til vores medie hvorimod vi med andre meninger nu må op på cyklen for at få vores valgprogram ud til medlemmernes  postkasse.     Må se om vores indlæg også denne gang vil blive ignoreret eller får lov at slippe gennem cencuren.
Såfremt du som medlem ikke ka ta dette alvorligt eller synes der er for meget fedt på flæsket bedes du se bort for denne skrivelse og vi undskylder forstyrrelsen.   Godt valg til alle , teddysen og henriksen  -  96 & 110.
 


