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”Jeg er glad for det store fremmøde. Vi 

er nu repræsenteret i 38 kommuner og kan 

gøre Ligeværd mere synligt for vores mål-

grupper. Vi har fortsat ambitioner om at 

oprette flere lokalforeninger, og vi vil for-

søge at intensivere det udadvendte arbej-

de”, sagde Bent B. Mikkelsen og fortsatte:

”Overordnet har vi på den baggrund 

nu fået suppleret vores navn med et mere 

fængende slogan, nemlig ”Ligeværd – 

mere værd”. Vores blad, vores markedsfø-

ring og vores publikationer skal ligeledes 

bidrage til en endnu mere synlig forening”, 

fastslog landsformanden.

Fokus på frivillighed

Herefter fik Anita Fog, der er næstfor-

Temamøde og generalforsamling i 

Landsforeningen
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Godt 30 medlemmer af Landsforeningen Ligeværd havde den 15-16/3 sat hinanden 
stævne på Vejle Center Hotel, hvor det årlige temamøde og den ordinære general-
forsamling blev afviklet

mand for Frivillig Center Give, ordet for at 

fortælle om det frivillige arbejdes særlige 

kvaliteter. 

”Vores platform for det frivillige arbej-

de er, at det gror af lyst, men at det vil dø 

af tvang. Vi skal som Frivillig Center kunne 

støtte, fremme, koordinere og udvikle for-

eningernes indsats, og vi kan derfor bl.a. 

tilbyde administrativ hjælp til foreningerne 

i Give”, sagde Anita Fog.

Alle landets kommuner har en eller an-

den form for frivillighedscenter, men det er 

langt fra alle, der har vedtaget en frivillig-

hedspolitik. Anita Fog anbefalede derfor 

lokalforeningerne, at de hjælper med at 

sætte det på dagsordenen. Anita Fog op-

fordrede også Ligeværds foreninger til at 

tage kontakt med det lokale frivilligheds-

center for at få centrets hjælp f.eks. til at 

søge § 18 midler.

Erfaringsudveksling

Noget af det vigtigste på temamødet er 

erfaringsudveksling. Vore foreninger kører 

på meget forskellige niveauer, men vi kan 

alle lære noget af hinanden.

Jørn Thrane, lokalforeningen i Sønder-

borg, fortalte således om en ny klub for 

målgruppen, som han har startet op i den 

kommunale ungdomsskoles regi. I Sønder-

borg har lokalforeningen også taget initia-

tiv til at invitere byrådspolitikerne med på 

en tur til det lokale STU-tilbud. Det man-

gelfulde tilbud til vores gruppe af unge 
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havde ifølge Jørn Thrane været noget af en 

øjenåbner for lokalpolitikerne.

Anne Bech fra sekretariatet i Århus for-

talte om det spændende samarbejdspro-

jekt, som lokalforeningen har gennemført 

med Rotary Århus. Andre lokalforeninger 

er velkomne til at kopiere projektet, som 

man kan læse meget mere om på vores 

hjemmeside.

Aktuelle politiske initiativer

Bent B. Mikkelsen rundede førstedagen af 

med en grundig orientering om de mange 

aktuelle reformtiltag, herunder revision af 

fleksjobordningen, ændring af betingel-

serne for førtidspension og sidst – men 

ikke mindst – revisionen af STU-lovgivnin-

gen. 

Der blev ligeledes orienteret om Lige-

værds samarbejde med Uddannelsesavisen 

om afvikling af fire uddannelsesmesser 

(”Ud i fremtiden”), der vil finde sted i efter-

året 2013.

Socialøkonomiske virksomheder

Lørdagen startede med et særdeles inte-

ressant indlæg om socialøkonomiske virk-

somheder, som Anne Sandbeck (Center 

for Socialøkonomi) præsenterede.

Mødedeltagerne fik en gennemgang 

af principperne for socialøkonomiske virk-

somheder, og Anne Sandbeck illustrerede 

teorierne med praktiske eksempler på de 

mange virksomheder, der gennem de se-

neste år har etableret sig med det sociale 

ansvar som et bærende element.

Generalforsamlingen

Efter frokosten lørdag var det blevet tid til 

at afholde Landsforeningen Ligeværds ge-

neralforsamling. Bent A. Mikkelsen blev 

med akklamation genvalgt som landsfor-

mand. Harald Nielsen fra lokalforeningen 

Thy-Mors og Anny Pedersen fra lokalfor-

eningen Vejle genvalgtes som bestyrelses-

medlemmer, og Mogens Mathiesen fra lo-

kalforeningen Vestegnen nyvalgtes til be-

styrelsen. Kim Pedersen fra Region Nord 

og Annette B. Nielsen fra lokalforeningen 

Greve genvalgtes som suppleanter til be-

styrelsen. Et egentligt referat fra general-

forsamlingen kan læses på hjemmesiden: 

www.ligevaerd.dk 

Det må forventes, at der til næste års 

generalforsamling forelægges forslag om 

udvidelse af bestyrelsen. De mange nye lo-

kalforeninger medfører, at der er gode ar-

gumenter for en øget repræsentation fra 

foreningernes side i bestyrelsen. 
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