Formandens beretning.
2016 har været præget af en rimelig søgning, som ganske vist er fordelt ujævnt på rådgiverne. Stadig fylder
konflikter mellem voksne børn og forældre mest.
CfK i København har været under omstrukturering. Der er nu styr på strukturen, og med ansættelse af Line
Rodsten, er der grund til forventning om en god ny start for CfK. Line har besøgt os her i Århus, hvor Dorrit,
Vibeke og undertegnede deltog. Line har planer om tættere kontakt til rådgiver-grupperne – 7 i København
og 1 i Åhus. Der planlægges at oprette en gruppe i Ålborg. CfK varetager fortsat bookning, hvilket vi er
yderst tilfredse med. Dorrit har i samarbejde med CfK fået Dialogzonen til Århus i marts 2017.
Pga. ændringer i ansøgningsprocedure til § 18 midler kom ÅKÅ for sent i gang med at søge, og har desværre
ikke fået midler til driften i 2017. Der trækkes derfor udelukkende på foreningens formue.
Der er taget kontakt til CfK -Ung her i Århus for et samarbejde. Foreløbig til et fællesarrangement om Deep
Democracy.
Vores placering i Folkestedet er vi fortsat godt tilfredse med. Det betyder formentlig større synlighed og en
lettere tilgang til rådgivning. Vi har fortsat lokale 7 som fast tilholdssted, men mangler et større, idet nogle
af os har haft hele familier til rådgivning, og så er det for lille.
Jørgen styrer vores ny hjemmeside, så den nu er up to date med vores nye logo. Vi er desuden kommet på
Facebook, men den mangler at blive gjort mere aktiv.
Der er planlagt nogle få PR aktiviteter, herunder et forsøg på at få genoptaget OBS udsendelserne på DR, et
interview til CfK hjemmesiden og artikel i Stiften/Århus onsdag.
VI har i 2016 fået en ny konfliktrådgiver i gruppen, Lone Kirketerp, så vi fortsat er 8 rådgivere og en
kasserer. Der skal søges efter mindst en ny rådgiver, idet nogle af os er på vej på ”pension”!
Vores Kasserer i årevis, Allan, fratræder jobbet ved denne generalforsamling. Dorrit et ved at blive kørt i
stilling som ny kassemester.
Helle fratræder formandskabet ved denne generalforsamling efter vist nok 6 år ? på posten.
Der er flere gange blevet udtrykt bekymring for, om ÅKÅ rådgiverne kan bevare engagementet, når der kan
gå måneder, hvor man ikke kommer i spil som rådgiver. Løsningen er jo åbenlys: der skal et større
opsøgende PR arbejde i gang på flere fronter. Det arbejder PR gruppen på jf ovenstående. Men problemet
er ikke kun lokalt i Århus. Også københavnergrupperne oplever for få rådgivningssøgende. Konflikterne
trives i bedste velgående i samfundet, men der skal formentlig stor overvindelse til for at opsøge hjælp. VI
skal i vores PR lægges endnu større vægt på, at selv om vi er frivillige, er vi alle professionelle med
uddannelse i konfliktrådgivning.
Generelt i samfundet er frivilligt arbejde stigende i omfang. Det anslås, at ca. 1/3 voksne er aktive i en
frivillig relation.
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