Formandens beretning, FEM, den 22. juni 2021
Medlemmer
Vi har pt. 107 medlemmer og har derfor et fald i forhold til sidste år. Corona
og dermed manglende aktivitet har næppe bidraget positivt, men mon ikke
en rekrutteringsindsats og flere aktiviteter kan hjælpe på det.
Hjemmeside og FEM Formidler
Vores hjemmeside har i en årrække bygget på platformen Umbraco og blev
udviklet og vedligeholdt af Umakers.
Umbraco kunne tidligere i år ifølge Umakers ikke længere understøtte vores
hjemmeside, da den byggede på en forældet version. Umakers ville derfor
være nødt til at bygge en ny hjemmeside op fra bunden. Den nye version af
Umbraco gjorde, at de ikke længere kunne tilbyde de medlems- og
begivenhedsmoduler, vi hidtil havde haft, med mindre Umakers selv byggede
dem op fra grunden. Med en ny version af hele hjemmesiden samt
specialbyggede moduler ville det sammenlagt blive alt for dyrt i forhold til
behovet. Modulerne ville i øvrigt også gøre FEM Formidler mere besværlig
for admin, end i den gamle version.
Bestyrelsen besluttede derfor at afslutte samarbejdet med Umakers og Julie
har i stedet oprettet en simpel hjemmeside i WP. FEM Formidler foregår nu
via ForeningLet, som vi alligevel bruger til regnskab og medlemshåndtering.
Medlemslisten fremgår pt. ikke af hjemmesiden, men Julie arbejder på at
lave en simpel liste, der løbende kan opdateres.
FEM-arrangementer
Det har pga. coronapandemien været tyndt med både egne og andre
arrangementer.
Vores bruxellestur blev endnu engang udskudt, men vi håber/satser på, at
det ville kunne lykkes i slutningen af året. Hotellet, som vi havde betalt
depositum til, har været fleksibel mht. udskydelsen af besøget.
Nytårskuren foregik virtuelt med miljøminister Lea Wermelin som taler. Der
var som altid god tilslutning, selvom det i år foregik online. Og vi kom godt
omkring regeringens natur- og aﬀaldsindsats.
Projekt om klimajournalistik
Vi gik desværre ikke videre og fik dermed ikke de ansøgte midler til projektet
fra VELUX/VILLUM Fonden. Forskerne på RUC og DJMX ville undersøge, om
vi kunne søge andre steder. Julie har ikke hørt nyt i lang tid, så måske er
projektet nu helt skrinlagt.

