Landsforeningen Lænkens Repræsentantskabsmøde 2020
Bestyrelsens beretning for perioden 26. maj 2019 til 12. juni 2020
På Repræsentantskabsmøde sidste år sagde Bestyrelsen i sin beretning, at det forgangne år – 2018 havde sendt os ud på noget af en rutsjebanetur, men at vi havde fået stoppet nedturen og var på
vej op igen.
Nu - et år og nogle uger efter – er vi samlet igen, og jeg må bare sige, at de forløbne 3 måneder har
været endnu vildere og helt uden sidestykke i vores gamle forenings historie. På grund af Coronaen
lukkede alle foreningerne i marts og er først ved at åbne igen nu, og aldrig før har vi måtte udskyde
Repræsentantskabsmødet fra maj til juni.
Selv om alting jo stadig er usikkert og ingen rigtig ved, hvad der vil ske i årene fremover, kan vi i
Lænken lige nu glæde os over, at vi indtil videre kan afblæse alle de mørke tanker om dårlig
økonomi og om foreningens beståen.
Økonomien på plads
Inden Corona-nedlukningen startede var vi på vej op igen efter nedturen i 2018.
Økonomisk havde vi fået godkendt en større bevilling fra Augustinus Fonden, Fonden Novaví
støttede os med lokaler og det var lykkedes at få midler fra nogle af de offentlige puljer også.
Samtidig vidste vi, at der var en arv på vej til Landsforeningen – det vil jeg fortælle mere om til slut i
beretningen.
Gennemførte aktiviteter
Med økonomien i så meget bedring kunne vi med ro i sindet gennemføre Foreningskursus 1 og 2, og
et dejligt sommertræf, som blev fulgt op af et efterårstræf. Også Stiftelsesfesten i oktober blev
holdt under hyggelige former med mere end 70 lænkefolk samlet i Sønderjylland – tak til arrangører
og deltagere for en dejlig aften.
Vi havde også et rigtig godt Ide og Aktiv-kursus i begyndelsen af efteråret, med masser af energi og
gode ideer til den fortsatte udvikling af Lænken, både lokalt og centralt. Alle ideer fra kurset blev
samlet i et hæfte og sendt ud til foreningerne, så man i lokalforeningerne kunne følge op og bruge
det, som passede ind i den hverdag, hver forening har.
De Sjællandske Kredsråd fulgte op på Ide- og Aktiv med en fællestemadag, som også handlede om
udvikling af Lænken, synlighed og rekruttering af nye medlemmer.
Vi måtte desværre aflyse Bestyrelse- og Kassererkurset og det skyldtes ikke økonomien, men
Coronaen. Vi håbede til det sidste at kunne fastholde vores reservation hos Laugesen Have til
Sommertræffet, men desværre, uvisheden omkring Coronaen gjorde at vi måtte aflyse.
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Synlighed
Et af de helt store ønsker fra Ide og Aktiv og fra kredsrådene har været, at Lænken skulle være mere
synlig. Det har vi taget til os i bestyrelsen, og inden alting lukkede ned, var vi godt i gang med at
planlægge, hvordan vi bedst kan blive det.
Vi valgte at starte med at få lavet to foldere med information til behandlere og andre fagfolk om,
hvad Lænkens formål og metode er og hvorfor vi er sådan et godt supplement til
alkoholbehandlingen. Den ene folder var rettet til behandlere i Novaví, den anden til behandlere og
andre uden for Novavi, som kommer i kontakt med mennesker med alkoholproblemer og
pårørende.

Folderne kom desværre på gaden næsten samtidig med, at Danmark lukkede ned – og vi måtte
sætte planerne om at lave et fremstød på ’stand by’. I mellemtiden har vi så sat gang i arbejdet med
en ny folder til brugere og pårørende, som forventes færdig inden så længe.
Men synlighed handler jo om meget mere end nogle foldere. Derfor var det vigtigt og godt at
Lænken var med på Alkohol & Samfunds nationale alkoholkonference i januar i år, hvor Anni fra LUA
havde et oplæg med sin personlige fortælling. Og inden da havde LUA været med på konferencen
’Barnet og Rusen’ (kaldet Korus), som blev holdt i september i Norge med deltagelse af en masse
danske behandlere.
Vi prøver også at være synlige på nettet – og vil gerne takke Georg for det store arbejde med
hjemmesiden og nyhedsbreve, så man altid kan blive opdateret på, hvad Lænken laver.
Også Facebook bliver nu brugt aktivt, takket være Michael og Tine fra Køge, som sørger for at
facebookgruppen Landsforeningen Lænken bliver vedligeholdt.
Mange af jer i lokalforeningerne har i det forløbne år gjort et stort arbejde for at gøre Lænken
synlig, gennem kontakter til lokalaviser, frivilligcentre, til politikere og til behandlere. Tak til jer for
den vigtige indsats! Jeg håber, at I vil holde gejsten oppe og sætte endnu mere gang i dette vigtige
arbejde i det nye år.

Den nærmeste fremtid
Belært af erfaringerne fra dette forår skal jeg måske være lidt forsigtige med at sige alt for meget
om det næste år. Men hvis alt fortsætter som nu, kan vi se frem til et spændende år for Lænken i
lyset af den arv, som vi er blevet testamenteret. Og her er det, der foreløbig kan siges:
som I ved, fik vi sidste år en telefonisk henvendelse fra et advokatfirma, som kunne fortælle os, at
der var blevet testamenteret et betydeligt beløb til Landsforeningen. Beløbets størrelse og hvornår
det ville blive udbetalt, vidste vi ikke, men vores advokat Andreas Kærsgaard Mylin har sammen
med mig i min egenskab af Landsformand haft kontakten til boet. Behandlingen af dødsboet er nu
endelig afsluttet efter en række udfordringer i salg af aktiver – herunder i Spanien samt
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skatteforhold m.v. Landsforeningen har været bistået i hele forløbet af vores advokat Andreas
Kærgaard Mylin i forhold til dødsboet og dets bobestyrer. Der har i forløbet været et rigtigt godt
samarbejde med den anden arving, nemlig Kræftens Bekæmpelse. Arven er netop blevet udbetalt
med i alt kr. 7.523.187,98 til Lænken. Arven henstår på en beskyttet klientkonto hos vores advokat.
Der arbejdes nu med mulighederne for at kunne anvende arven til etablering af en almennyttig
fond. Der henvises til et senere motiveret vejledende forslag, her på repræsentantskabsmødet om
det videre arbejde. Her i beretningen vil jeg blot sige, at vi i bestyrelsen naturligvis er meget opsatte
på at bruge denne enestående mulighed til at sikre et solidt økonomisk fundament under det
fremtidige arbejde i Lænken. Og så vil jeg lige sige en særlig tak til Andreas Mylin – det har været
trygt for os i bestyrelsen at have dig ved vores side i denne tid, som jo nok ellers kunne give os sved
på panden.
Om den nærmeste fremtid kan jeg i øvrigt fortælle, at vi snart kan præsentere en ny
medlemsdatabase, som I vil kunne bruge over nettet. Så slipper vi for alt papirarbejdet, men
beholder medlemskortene ude i foreningerne.
Herudover vil der være kurser, temamøder og ferieaktiviteter på kalenderen, og Stiftelsesfesten
bliver 3. oktober på Amager – sæt kryds allerede nu. Og så vil I selvfølgelig snart høre mere om det
hele.
Vi vil også snarest vende tilbage med opfølgning af de mange gode ideer, I kom med til Ide og Aktiv.
Det handlede jo ikke kun om at synliggøre Lænken, men også at ændre lidt på indholdet og de faste
rutiner rundt omkring. Vi er vist alle sammen enige om, at det er vigtigt også at udvikle vores
indhold, men det skal ske i det tempo, som passer den enkelte forening og med den støtte, der
måtte være brug for fra Landsforeningen.
Pas på hinanden!
Til sidst vil jeg sige, at det har været nogle hårde forårs-måneder for os alle. Som borgere har vi haft
hver vores frygt for, hvad der skulle ske med vores land, os selv og vores familie og venner – og som
Lænkefolk har vi måtte savne vores fællesskab i foreningen. Nu, hvor alting (næsten) åbner, og vi
igen kan mødes i Lænken, så vil jeg bare opfordre jer til at passe rigtig godt på hinanden. Hold nu
afstand selv om I er glade for at se hinanden igen, lad være med at kysse og kramme andre end
kæresten og nys i ærmerne. Sørg for at der er håndsprit i foreningerne og få alle til at bruge det, når
I mødes. Hvis I er i tvivl om, hvordan I skal leve op til anbefalingerne, så ring til os i Landsforeningen.
Coronaen er en gæst, der ikke er velkommen og ikke en vi vil have ind i vores fællesskab.
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen og sekretariatet for det gode samarbejde og ikke mindst tak til
Novaví for samarbejdet og lån af lokalerne til Landsforeningen på Amager.
Og med disse ord overlader jeg Bestyrelsens beretning til debat.
Henrik Nielsen
Formand

