Kære Grut Hansen Slægtninge
STOR tak for deltagelse og engagement på familiemødet den 1. September på
Rungstedlund og Rungstedgård. Det var en fornøjelse at mærke suset i samværet
og boblerne i samtalerne. Såvel i bestyrelsen som i festudvalget er vi utroligt glade
for den meget aktive dialog, I var med på specielt i workshoppen, som i den grad
bekræftede for os, at vi ER en levende slægt, at vi gerne vil være aktive sammen på
forskellig vis, og at vi støtter op om både at engagere os i de enkelte familiegrene og
sammen på tværs i Grut Hansen Slægten.
Tak også for den meget omfattende feedback og taknemmelighed I har udvist og
udstrålet omkring vores nye ideer til et imageløft, samt en forbedring af den
teknologiske ramme for vores samvær. Det er vi meget glade for og vil nu arbejde
videre med de mange ideer I har givet.
Bestyrelsen ser det som væsentligt at vi får sat ambitionsniveauet passende højt i
den nære fremtid så vi afklarer, hvor meget der skal til for at have en velfungerende
website, en aktiv facebookgruppe, en tilsvarende Instagram profil, andre opdaterede
sociale medier og sidst men ikke mindst se, i hvilket omfang vi kan udvikle en
aktivitets og engagements platform (eventuelt i form af en app eller lign) som kan
blive rammen for den levende slægts indsigt og samvær. Vi vil komme tilbage i nær
fremtid med oplægget og det behov for økonomisk grundlag, som bliver aktuelt. I den
forbindelse vil vi komme med forslag til hvordan vi kan finansiere disse initiativer. Tak
for de mange gode ideer både til kort og langsigtede løsninger på denne finansielle
side af Foreningen lige fra kontingent over crowdfunding til en decideret Slægtsfond.
Også stor tak for forslag til individer/repræsentanter til de to vigtige roller fra de
enkelte familiegrene:
- Datacollector/registrator
- Ambassadør/engagementskoordinator
Det er begge roller, der understøtter formålet med Foreningen i stor grad og det er af
væsentlig betydning for levendegørelsen, at vi holder disse aktive roller i et centralt
netværk af forgrening iblandt os. Vi vil tilsikre kommunikation til og om disse roller og
lade Jer alle vide, hvordan i bedst kan supportere et godt informations flow, så vi dels
er opdaterede på data, dels er dynamiske i vores kontakt.
Med ønsket om et aktivt efterår med lokale og familiegrens orienterede aktiviteter,
der blomstrer op - initiativer som bliver synlige for flere i slægten, og en ramme for
datavedligeholdelse og samvær i slægten der bryder frem.
På bestyrelsen og festudvalgets vegne - TAK!!
Nikolaj Knudtzon, Formand
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