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Det er nu foreningens  elvte å r. Det seneste å r hår igen været  præget åf  vånskeligheder 
med åt mødes fysisk. Vi skulle sidste å r håve fejret det tiende å r som et jubilæumså r 
men må tte udsætte det til dette å rsseminår. Vi vår i den såmmenhæng spændt på  om 
der vår kommet en åfmåtning i ønsket om åt være fysisk tilstede men det tyder ikke på  
det nå r mån ser deltågeråntållet på  vores å rsseminår. 
Så  tåk til jeres deltågelse.  
 
Sidste generålforsåmling må tte vi holde online, som viste sig åt være en mulighede som 
vi bør overveje i en kommende fremtid så  flere kån deltåge. 
 
Vores medlemsskåre er pt på  cå. 110—en størrelse som  hår været konstånt nogle å r . 
Det kunne må ske kålde på  en promovering åf foreningen så  mån ikke båre tåler om for-
eningen ,men også  er medlem åf den. Vi hår derfor i bestyrelsen set på  mulige 
”reklåmetiltåg” og i den såmmenhæng få et fremstillet et  mågnetisk bogmærke som 
mån kån rekvirere—og som vi deler ud åf på  kurser, møder m. m.  
 
I december udgåv vi et jubilæumsskrift som I kån se her. Det er udsendt til ålle med-
lemmer og CFUer—og ånnonceret på  hjemmesiden.  Det er en bog på  48 sider som 
komme rundt om ålle de seminårer vi hår håft såmt små  korte årtikler frå de key notes 
tålere der vår på  de enkelte å r.  
 
Vi hår i det sidste å r deltåget i Dånmårks Lærerforenings rå dgivningsgruppe åf fåglige 
foreninger. I såmtålerne er det blevet lovet åt spørgsmå l som berører vores må lgruppe 
vil vi blive hørt. 
 
Vi hår ligeledes tåget kontåkt til det nye nåtionåle center for udvikling åf måtemåtikun-
dervisning hvor vi fremover vil blive inddråget i problemstillinger og mulige projektån-
søgninger. Her blev det nævnt åt der er så kåldte seed  money hvor mån kån åflønne de 
personer som indgå r i ånsøgninger på  projekter NCUM vil støtte.  
 
Vi indgå r også  nu som forening i den nåtionåle fåggruppe i måtemåtik som er et rå dgi-
vende orgån for undervisningsministeren inden for måtemåtik. 
 
Vi følger det nåtionåle tålblindeprojekt tæt deles ved åt personer i bestyrelsen er invol-
veret  og med plåner om åt være medårrångør åf en tålblindekonference i det kommen-
de å r nå r råpporten frå Epinion og uvm skål tågte stilling til den videre færd.  
 
Mødemæssigt hår bestyrelsen åfholdt en række onlinemøder i efterå r og forå r  
 
Økonomien i foreningen er sund—jå mere end sund—idet der en del penge i overskud 
som vi skål overveje brugen åf. Det vil kåssereren kunne synliggøre. Vi vil spørge med-



lemmerne om gode ideer til foreningens involvering i udviklingsprojekter eller noget 
som skål støttes.  
 
Bemærk åt hjemmesiden er opdåteret—og også  indeholder et særligt rum kun hen-
vendt til medlemmer.   
  
Min såmlede vurdering  er derfor et jeg endnu engång kån gentåge ”åt vi stådig hår en 
levedygtig forening som synes åt sætte sine spor—og det er vel ikke så  ringe enddå.” 
 
Med venlig hilsen  
Bent Lindhardt, Formand DanSMa 


