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Formandens beretning 

Det er ikke uden en hvis stolthed at kunne aflægge den første beretning på Foreningen 
DanSMas  for generalforsamling. Det har gennem mange rumlet rundt omkring med 
udsagng om at der måtte gøres noget for at hjælpe de mennesker som har det svært 
ved matematikken—så vel børn som voksne.  

D. 22 september sidste år havde foreningen sin stiftende generalforsamling med en 
mødedeltagelse på omkring 25 personer.

Efterfølgende  blev bestyrelsen konstitueret med mig som formand—Louise som kasse-
rer, Henrik som sekretær, Pernille som næstformand og Christina som kursusansvarlig.  
En sammensætning af mennesker som tydeligvis viser intensionen om at foreningen 
skal arbejde tværprofessionelt med professioner, som skolekonsulenter,  psykologer, 
lærere, pædagoger, forskere, læreruddannere m.m.  
Det skal nævnes at jeg kort tid efter fik en henvendelse fra Danmarks Matematiklærer-
forening om hvorfor man ikke etabelrede DanSMa  som en underafdeling  af denne for-
ening.  Svaret var at det netop var en tværprofessionel forening som ikke alene vedrør-
te lærere og ikke kun elever i folkeskolen men også daginstitutioner og voksne—
undervisning om problematikken fx på læreruddannelsen og i kursussammenhænge fx 
CFU. 

Bestyrelsen har holdt  4 betyrelsesmøder hvoraf de tre har været halvdagsmøder mens 
det sidste har været et to-dagsmøde. Vi forestiller os det som en model for det kom-
mende arbejde hvor det lange møde er der vi lægger de store linjer og tager de store 
spørgsmål og hvor halvdagsmøderne er opfølgende på de igangsatte aktiviteter samt 
aftaler. 

Lad mig sige det med det samme—det tager tid og kræfter at løbe en forening igang. 
Vores intentioner om hvad vi kunne nå og fik gjort var ike altid i fase me dvirkelighe-
den når der er tale om frivilligt arnbejd e– men det til trods synes vi at vi er kommet et 
godt stykke.  

Vi var fra starten meget bevidste om, at der skulle være styr på hele medlemsadmini-
strationen  og  penge ud og ind af foreningen. Da vi ingen penge havde fra starten var 
det magtpåliggende at få dette op at stå så hurtigt og så smidigt som muligt.  Vi vedtog 
hurtigt at girokort systemet og breve var for bøvlet—vi antog at alle havde net-
bankløsning og  e-mail og at man af den vej kunne håndtere kontingentindbetalinger. Vi 
tog kontakt med en webbaseret foreningsservice som elektronisk kunne styre vores 
medlemmer—betalinger—ind og ud med mere. Det betød, at den første henvendelse 
var rykker for at man ikke havde betalt—det beklager vi. Til trods for den tilsyneladen-
de enkelthed ved websitet har Louise måtte bruge noget mere tid end vi havde kalkule-
ret med—for at få medlemskontingenter og medlemstilmeldinger i hus—for ike at tale 
om fakturering til de forskellige institutioner og enkeltpersoner. Det opfater vi dog so 



begyndervanskeligheder—allerde nu glider tingene mere smertefrit om tidsmæssigt 
enklere. 
 
Vi havde måske lidt naivt forestillet os at denne fase dels var kortere og at det ville 
strømme ind med medlemmer—det var imidlertid ikke tilfældet. Uden penge kan man 
ikke lave noget—så vi startede efterfølgende en research på mulige sponsorer til foren-
foreningen. Efter flere følere ude viste der sig en sprække af interesse hos Danske 
Banks afdeling for Coporate affairs. Ved en del brevskrieri—ansøgning og møde blev 
der givet udtryk for interesse for projektet i en størrelsesorden på en igangsættelses-
sum på 100 000 kr. det første år med mulig for en sponsorering med mindre beløb ef-
terfølgende år.  Vi er fremme ved februar måned hvor det endelige ja—endte med et 
nej. Man mente ikke det var et større problem i den finansielle rådgivning—hvilket jeg 
efterfølgende udtrykte stor undren overfor med den viden vi havde om hvor vanskeligt 
dette forekom for mange mennesker—og det det kun beviste behovet for en samfunds-
bebat når selv ikke bankerne havde øje for det. Hørte aldrig noget videre. 
 
Lidt modløse og pengeløse blev vi dog reddet af en bevilling fra NAVIMAT— det natio-
nale videncenter for matematikdidaktik som var under afvikling og som havde penge i 
overskud. De gav foreningen 40 000 kr. Således oplivet begyndte vi at igangsætte diver-
se projekter. 
 
Vi lod en grafiker fremstille os et logo og noget brevpapir som vi kunne bruge ved offi-
cielle henvendelser. Det er det I kan se noget af på det første nyhedsbrev som blev af-
sendt i juni.  
 
Derudover igangsatte vi en webdesigner (til meget billige penge) til at fremstille en 
hjemmeside for os—som fremover skal tegne foreningen og dens aktiviteter. Skal vise 
noget af det i morgen. Vi regnede med at hjemmesiden www.dansma.dk klar i august - 
men der går nok lidt længere tid . Hjemmesiden vil have en offentlig åben side og en 
lukket side til medlemmer.  
 
Vi igangsatte derudover en planlægning af dette seminar—som vi valgte skulle holdes i 
et økonomisk meget overskueligt leje. Vi var lidt usikre på hvor mange som selv skulle 
betale deres tilstedeværelse. Det betød at prisen skulle være en kostpris på mad og 
overnatning —at vi derfor ikke kunne have mange udefra men selv måtte træde til som 
instruktører. Vi valgte formen fredag—lørdag for at have mulighed for en overnatning 
med det sociale samvær som ofte følger og kun en dag som der skulle tages fri ra arbej-
de. Det vil vi gerne høre reaktioner på i morgen.  
 
Seminaret tænkte vi skulle være en årlig begivenhed og fremstå som en konference 
med udefra kommende debattører og inspiratorer . Vi mente derudover at der var brug 
for lokale tiltag—hvor afstanden var kort og mødevirksomheden mere af diskuteren-
de—erfaringsudvekslende art. Vi valgte derfor at inddele Danmark i seks regioner med 
hver sin lokale repræsentant som til foråret vil indkalde til et lokalt møde i DanSMa.  
Bestyrelsen inviterede de seks repræsentanter til møde i juni og har sammen med dem  
kortlagt en form på disse møder. Det ser vi også på i morgen. 
 
DPU har rettet henvendelse til os som forening og har forespurgt om vores deltagelse i 
planlægningen i den næste nordiske konference i NORSMA som 2013 skal foregå i Dan-
mark. Det skal nævnes, at jeg er blevet opfordret til at deltage i styregruppen for 
norsma som repræsentant sammen med Lena og Michael  for Danmark. 
 
Foreningen har i løbet af foråret forsøgt at få diverse fagblade i tale for at få lov til at 

http://www.dansma.dk


skrive om foreningen men det har stort set ikke båret frugt til stor undren—dog mate-
matikbladet undtaget. Her kommer en større omtale i næste nummer. Vi er dog ikke 
færdige med at prøve. 
 
Vi fortsætter således også vores søgen efter midler fra fonde med mere—har forskelli-
ge ideer.   
Vi havde som en af vores mål at formidle og viderekommunikere nyere forskning i om-
rådet og havde fået øje på Olav Lundes nye bog ”Når Tall bliver ball”.  Et imponerende 
arbejde fra Olavs side hvor han sammenskriver sine gennemlæsninger af op mod 600 
forskningsartikler. 
 
Det har resulteret i at vi i et samarbejde med SPF med Bent Nørgård som tovholder og 
oversætter har indgået et samarbejde. Vi har indgået som konsulenter på oversættel-
sen mod at medlemmerne får 50% rabat—og foreningen en klatskilling pr. solgt bog. 
Den er på vej … 
 
Til sidst. 
 
Hvor vi har brugt noget tid til at igangsætte foreningen tænker vi at næste år er konso-
lideringens år. Foreningens ”årshjul” af tiltag og administrationen af foreningen skal 
falde på plads. Derudover skal der gøres ved medlemstilgangen. Vi vil fremstille en ban-
ner og et brevkort—samt en skrivelse om foreningen man kan bruge rundt omkring. 
Kontakt mig hvis der skal bruges nogle—og  så spred interessen for at være i debatten 
om de mennesker som lider med deres vanskeligheder i matematik—de har brug for en 
tanke. 
 
Med venlig hilsen  
Bent Lindhardt, Formand DanSMa 


