
Bestyrelsens beretning

for året 2020

Vi startede foreningen i august 2020 med høje ambitioner og midt i en COVID-19

pandemi. Vi havde ønsket, at foreningen på nuværende tidspunkt var mange

gange større, for bestyrelsens ambitioner var mange gange større.

Når det er sagt, så ser vi tilbage på en succes. Rent Øresund er blevet store på

Facebook - det var et mål i sig selv. Næsten 3.000 følgere er ganske flot, men

ambitionen er altså 100.000 følgere. Vi har over 140 betalende medlemmer og

det er også rigtig flot. Tak til alle medlemmer for støtten.

Vi havde en ambition om at aktivere medlemmer og støtter i fire arbejdsgrupper:

● Oplysning og kampagner

● Opbygning og vedligehold af netværk

● Professionel viden

● Fondsansøgninger og funding

Det lykkedes os ikke at få stablet grupper og mennesker sammen. Måske på

grund af COVID-19, og måske fordi vi ikke var gode nok til at række ud til folk.

Fra den stiftende generalforsamling i august og frem til årsskiftet brugte

bestyrelsen tid på at blive venner og kende hinanden, og vi snakkede længe om

vores ambitioner for Rent Øresund og fundamentet for det videre arbejde.

Hvis der er medlemmer, der føler, at vi har været lidt for stille og lidt for usynlige,

så forstår vi det godt.

Det er en del af “opbygning og vedligehold af netværk”, at medlemmerne ved,

hvad vi arbejder med. Den gode nyhed er, at vi har fået et meget dyrt og meget

avanceret kommunikationsprogram fra firmaet APSIS. Det anvender vi nu til at

lave nyhedsbreve - men det kom først ud i løbet i marts i 2021 - og det er sent. Vi

har en plan om at få kontakt til alle vand-sportsforeninger, men det arbejde er

ikke afsluttet. Vi ville også gerne have kontakt til svenske foreninger på den

anden siden af Øresund - men COVID-19 situationen har forpurret dette -

grænsen har simpelthen været lukket det meste af foreningens levetid.
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I forhold til oplysning og kampagne har vi lavet nogle facebook-kampagner og

brugt en del af foreningens penge på det. Det synes vi selv er lykkedes godt, og vi

har fået gode erfaringer. Med målrettede facebook-kampagner til folk, der holder

af vandet får vi 8 procent til at “synes godt om” vores kampagner. Det er ret godt.

I forhold til arbejdet med funding har vi fået sammensat en plan og en ansøgning

til VELUX-fonden. Det var bestyrelsens målsætning, at lave en stor ambitiøs plan

og sætte den i søen. Det er en plan til 900.000 kr. samlet set, hvor vi vil filme

aktive udledninger af spildevand og anvende dette til professionelle kampagner

både over e-mail og over facebook. Et problem i forhold til at filme aktive

udledninger under havets overflade, er at vi ikke kan få at vide, hvornår BIOFOS

udleder spildevand gennem bypass ud igennem kloakledninger, der stopper 1,5

kilometer inde i Øresund. Det betyder, at vi skal overvåge vejrudsigten og være

parat med både og undervandskameraer, så snart der loves ca. 10 mm. nedbør.

I forhold til arbejdet med professionel viden er vi i kontakt med DTU-Aqua,

Øresundsakvariet og COWI. Men vi har ikke fået anvendt disse kontakter til brug

for foreningens arbejde endnu. Igen ville det have hjulpet, hvis vi kunne invitere

disse eksperter på en frokost. Vi forsøger at få data fra DHI for antallet af dage

med røde flag på badeområder de sidste fem eller ti år. DHI vil ikke give os denne

data, men vi kan kontakte alle kommunerne ud til Øresund, og bede dem anmode

DHI om data. Vi har også anmodet COWI om hjælp med konkrete tiltag, der kan

begrænse udledning af spildevand.

Kort sag; Rent Øresund er sat i søen, vi sejler, men vi ville gerne sejle meget

hurtigere.

8. april 2021

Bestyrelsen
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