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Kære alle
Hermed en lille opdatering på hvad OpenDenmark har oplevet og arbejdet med det seneste
år.

Vores forening har nu eksisteret i 3 år.
Det betyder at vi nu i tre år har haft en forening, der har haft som formål at fremme
kendskabet til åbne licenser, medier og software.

Formålet er også at vi skal bygge et fundament for at græsrødder, frivillige såvel som
professionelle har et sted at gå til, når man blive klogere på hvad det åbne er og hvad det
kan gøre for os selv, for hinanden og for andre.

Kigger man tilbage over disse tre år, så er det tydeligt at vores forening ikke har fået alle de
resultater som vi kunne ønske os.
Man kunne ønske sig flere medlemmer, bedre økonomi, støtte til kampagner og projekter og
meget andet.

Men når det er sagt, så synes jeg også at vi har prøvet og vi har mange resultateter som
alligevel skal holde os i sporet og huske os på at OpenDenmark måske slet ikke er så tosset
endda.

Så derfor vil jeg prøve at sætte fokus på de mange spændende og gode ting, der er sket i år,
og som jeg håber kan være med til at vi også kan fortsætte med at have en vision om at
denne forening på et tidspunkt får en anden form og størrelse.

For det første vil jeg gerne sige tusind tak til Simon Højgård og Karina Jull.
Det er to mennesker, som vi har haft fornøjelse af at arbejde sammen med i det sidste år.

Simon kom i praktik i foreningen i efteråret og fik i foråret også løn i en måned inden han
desværre fik et noget bedre tilbud om arbejde.
I den tid har vi fået udviklet rigtig meget på vores sider Medier for Alle og Tools for Alle
sådan at de to sider i dag fremstår som to steder alle og enhver frit kan gå ind og finde vigitg
viden om åbne medier og åbne værktøjer.

Det har været en herlig tid at arbejde sammen med Simon og jeg kan kun takke Simon for at
han også har haft lyst til at arbejde med opgaverne sammen med mig.

En tak skal også lyde til Karina Jull som vi havde fornøjelsen af at have i februar, hvor hun
har hjulpet os med at lægge en opstramning på sider som Medier for Alle og Tools for Alle,
men ikke mindst så nåede hun også at være med til at udarbejde de plakater som vi havde
med til læringsfestivalen i København i marts.



Det har ikke været nemt for vores forening at skalere op til at have to personer ansat, og det
var derfor også kun ganske kortvarigt. Men det har haft en stor betydning på flere områder,
fx har jeg selv oplevet det arbejde jeg har lagt i arbejdet som mere motiverende og let, ved
at være i et godt flow med Simon og Karina og samtidig har det styrket min opfattelse af at
OpenDenmark på et tidspunkt gerne må få et sekretariat.
Om det bliver det kommende år eller på et senere tidspunkt, det afhænger nok derfor mest
af hvornår vores økonomi tillader det.

Økonomisk betyder det at vi til næste generalforsamling måske kan se at vi har barberet en
del af vores midler, men jeg synes det har været en god beslutning og jeg vil i den
forbindelse også gerne takke bestyrelsen for at bakke op om ideen og gøre det muligt for at
omsætte vores penge til noget jeg oplever at utroligt mange mennesker sætter pris på.

I den forbindelse vil jeg også sige at jeg er glad for at bestyrelsen har foreslået at jeg må
modtage et honorar i de måneder hvor foreningens økonomi vurderes at kunne håndtere
det. I første omgang drejer det sig om et honorar i maj og juni på 10.000,- Det er midler som
ellers var afsat til at have Simon og Karina ansat i en længere periode end den ene måned,
det blev til.

PROJEKTER
I det forgange år har vi blandt andet fået oversat søgemaskinen OpenVerse og vi har fået
udviklet siderne Medier for Alle og Tools for Alle og vi har forsøgt at skabe kontakter til rigtig
mange parter.

SAMARBEJDE
Ellers har vi det sidste halve år været i dialog med en fx Algoritmer, Data og Demokrati. Et
projekt, hvor vi som partner i projektet, måske kan være heldig og flere nye og stærke
samarbejdspartnere, medlemmer og sponsorer.

Vi har deltaget på LærFest i København, hvor vi i to dage kunne nyde at der er en stor
interesse for vores arbejde på Medier for Alle.

Derefter har vi deltaget på Danmarks IT- og medievejlederforenings årsmøde, hvor der også
der var en stor interesse for at få Medier for Alle ud til landets lærere og elever.

Og tidligere i dag har jeg været til LærFest i Århus, hvor vi også har fået mulighed for at dele
vores flyer til Medier for Alle ud til deltagerne.

Vi har fået opbygget en Facebook-gruppe til Medier for Alle med mere end 400 medlemmer.
Sådan at vi på den måde kan komme endnu tættere på brugerne, og være med til at vise
nogle af de mange fordele åbne ressourcer kan have for fx uddannelsesområdet.

Jeg håber også i det kommende år at vi må få gode muligheder for at møde mange
mennesker, og på den måde sikre at folk lærer os at kende.



Om lidt skal vi have valg i bestyrelsen, og i den forbindelse vil jeg gerne have lov til at sige
tak til Christian Villum, der efter 3 år i bestyrelsen har valgt at stoppe. Han fortsætter dog
som suppleant, og er dermed stadig med på sidelinjen.
Det har været en fornøjelse at arbejde med dig, og jeg har sat pris på dine betragtninger og
indspark i arbejdet.
Så tak for det arbejde du har været med til at lægge og den støtte du har givet.

Derfor glæder det mig også at vi har fået en kandidat til bestyrelsen. Henriette Roued
Cunliffe. Med hendes engagement og viden i det åbne, glæder jge med til at arbejde
sammen med hende og byder hende velkommen.

Som ny revisor får vi Simon Højgaard til at træde til, og det giver mig en fin mulighed for at vi
også kan fortsætte med at holde kontakten og drøfte de ting vi har drøftet siden efteråret.
Så også til Simon skal lyde en tak for at deltage i arbejdet.

Derudover vil jeg også gerne takke Benjamin Christensen for samarbejdet blandt andet med
siden Tools for Alle. Jeg håber vi må finde tid til mere samarbejde i det kommende år.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke bestyrelsen Merete Sanderhoff, Rikke Falkenberg,
Søren Johannessen og Martin von Haller for jeres arbejde i bestyrelsen og en særlig tak til
Jens Kjellerup for dit arbejde i bestyrelsen, i økonomien og i det hele taget med at bidrage til
en optimisme i perioder, hvor man lige trænger til det.
Det er spændende og rart at få lov til at arbejde sammen med jer alle.

Dermed er jeg når til en afslutning på min beretning.
Jeg håber vi får et godt år og en udvikling der gør at vi har endnu flere gode resultater og
projekter at fremlægge til næste generalforsamling.

Tak

Peter Leth
27. april 2022.


