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Bestyrelsens beretning for perioden 13. juni 2020 til 29. maj 2021 

 

Så står jeg her igen og skal aflægge Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Og ligesom sidste 

år må jeg sige, at det seneste år har været helt uden sidestykke i vores gamle forenings historie: 

Da vi mødtes til Repræsentantskabsmødet i 2020 havde vi oplevet en periode med et corona-

lukket samfund, men der var netop blevet sat gang i hjulene igen, alting genåbnede – også vores 

foreninger. Og vi var bare SÅ parate til at komme i gang igen, med møder, kurser, 

familieaktiviteter og en ny kampagne, som skulle skaffe os nye medlemmer. 

I gang igen 

Alle foreningerne åbnede i løbet af juni og juli, og i bestyrelsen satte vi igen gang i planlægningen 

af en række fællesaktiviteter for medlemmerne: med fin støtte fra Augustinusfonden kunne vi 

sende næsten 100 medlemmer af sted til Egeskov i september. Turen blev meget vellykket og viste 

atter engang hvor vigtigt det er, at vi kan møde hinanden på kryds og tværs af foreningerne.  

Og selv om vi måtte aflyse Stiftelsesfesten i oktober på grund af corona-restriktionerne, så 

lykkedes det i de første måneder af efteråret at få afholdt kontaktmedarbejderkursus, 

miniefterårsferien på Laugesens Have og Ide & Aktiv-møde. Mange af jer var desuden aktive i 

forbindelse med Efterårskampganen omkring uge 40, hvor flere af jer fortalte jeres historie til 

aviser og TV og dermed skabte opmærksomhed om Lænken. Tak til alle jer, som sætter ansigt på 

det vigtige budskab om, at det nytter noget at gøre noget ved et alkoholproblem. 

Vi kan også glæde os over, at vi på Sekretariatets område har fået kæmpe hjælp fra Georg fra 

Lyngby, som har hjulpet os med at løbe vores nye medlemsdatabase i gang. I hørte første gang om 

det sidste år på Repræsentantskabsmødet, og hvis I som forening har lyst til selv at redigere egen 

medlemsliste, så kan I få et link og en kode fra Georg. Skriv til ham eller til os i Sekretariatet.   

Sidste år på Repræsentantskabsmødet fortalte jeg om den store arv, vi havde fået og om planerne 

om at oprette en almennyttig fond med pengene.  Det måtte vi desværre opgive, og bestyrelsen 

besluttede derfor efter rådgivning fra revisor og advokat at investere hovedparten af arven i en 

investeringspulje i Danske Bank. Det resterende beløb er overført til Landsforeningens driftskonto. 

Men mere om det under punktet Regnskab senere på mødet.    

 

PR-kampagne og så lukkede Danmark 

På Ide & Aktiv-mødet i oktober var emnerne sociale medier og Lænkens PR-kampagne – nu skulle 

vi for alvor i kontakt med de lokale behandlingssteder og invitere nye medlemmer inden for ved 

hjælp af de nye foldere. Landsforeningen sendte 400 breve ud til praktiserende læger i 

foreningernes lokalområder. I brevene var der faglig information om Lænken som et supplement  
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til alkoholbehandling og foldere til uddeling blandt patienter med alkoholproblemer og 

oplysninger om den nærmeste Lænkeforening. Nu skulle vi blot følge op med direkte kontakt til 

behandlingssteder. 

Og så lukkede Danmark atter engang ned. I første omgang skulle det vare til d 3. januar – men som 

I ved, er vi først så småt ved at måtte starte op igen, her mere end et halvt år efter.  

 

I gang igen - igen 

Vi Lænkefolk har jo før prøvet at tage kampen op mod noget, som kan virke som overmagten og er 

kommet godt igennem den kamp. Det skal vi også nok komme denne gang, hvor det handler om at 

få pustet nyt liv i vores foreninger, medlemmerne og aktiviteterne. Jeg siger ikke, at det bliver 

nemt at få det hele samlet op igen, men jeg lover, at vi fra bestyrelsens side vil gøre alt for at 

støtte jer.  

Det var derfor meget glædeligt, at så mange af jer valgte at følge vores opfordring til at lave et 

lokalt gensynsmøde i uge 16 i ’Vi går sammen hver for sig’. Det er så vigtigt at Lænkeånden lever 

videre efter coronaen! 

I bestyrelsen vil vi fortsætte arbejdet med at synliggøre Lænken – vi har for nylig haft en annonce i 

ugeskrift for Lægers temanummer om alkohol, og vi er parate til at genudsende 

informationsbrevene til de praktiserende læger, ligesom vi selvfølgelig vil støtte de aktive 

foreninger i at komme ud til misbrugscentre og væresteder med foldere, når samfundet åbner 

mere – forhåbentlig i løbet af de første måneder efter sommerferien. 

Vi er også på vej med flere initiativer omkring sociale medier, især Facebook, men det vil I høre 

mere om i løbet af den næste tid.  

Vi er naturligvis også i gang med at planlægge en masse gammelkendte aktiviteter på tværs af 

foreningerne: et bestyrelses- og kassererkursus i juni, sommertræf i juli, stiftelsesfest i oktober, 

efterårstræf i oktober og pårørende kursus i november – men for en sikkerheds skyld må I hellere 

følge godt med på hjemmesiden, for naturligvis afhænger det alt sammen af, hvordan det går med 

coronaen. 

 

 

 

Tak for støtte 

Lænken har altid haft mange gode venner og støtter, som vil os det godt. Det har vi også haft i det 

forløbne år. Det kan jo godt være lidt farligt at takke nogle fremfor andre, men i år vil jeg alligevel 

gerne på vegne af bestyrelsen sige en særlig tak til 
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Fonden Novavi for den solide håndsrækning I har givet os gennem de senere år, specielt med 

lokaler og plads til Sekretariatet på Amager.  

Også Augustinus Fonden skal have tak for at udpege Lænken til et særligt fokusområde for en fire-

årig donation. Det betød, at vi kunne gennemføre familieaktiviteter og udvide løntimerne på 

sekretariatet i en tid, hvor vores økonomi virkelig var i bund 

Og tak til TrygFonden for økonomisk støtte til vores forening LUA - Lænkens Unge Ambassadører -  

så de kan stable en række kurser på benene i 2021 og 2022 til Voksne børn fra familier med 

alkoholproblemer. Kurserne gennemføres i samarbejde med undervisere fra Novavi   

Og selv om du ikke er en fond, Georg fra Lyngby, så skal du også have en stor tak for det kæmpe 

arbejde du har lagt i at synliggøre vores forening gennem foldere, nyhedsbreve, nyhedsmails, 

hjemmeside og for supporten til sekretariatet og arbejdet med medlemsdatabasen. Det er ikke 

almindeligt at vi takker enkelt-medlemmer, men i dit tilfælde vil vi gerne gøre en forskel! 

Pas stadig på hinanden 

Her i slutningen af maj 2021 kan man jo godt tillade sig at være en lille smule optimistisk – med 

fornemmelsen af, at det går den rigtige vej i samfundet. Men samtidig skal vi stadig passe godt på 

hinanden – lad være med at kramme alt for meget, selv om vi er glade for at se hinanden igen. 

Huske at nyse i ærmerne og spritte hænderne af. Selv om der synes at være styr på epidemien, så 

er coronaen jo stadig rundt om i samfundet og det er en gæst, som vi ikke vil have ind i vores 

fællesskab. 

Til sidst vil jeg sige tak til alle jer, som får vores foreninger til at fungere, til bestyrelsen og 

Sekretariatet – Bettina – for det gode samarbejde i hverdagen. 

Og med disse ord overlader jeg Bestyrelsens beretning til debat. 

 

Henrik Nielsen 
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