
Henrik Dalum genopstiller som formand til 4H  

 

Hvorfor genopstille?  

Jeg genopstiller som formand for 4H, da jeg stadig mener at jeg har meget at byde ind med og jeg 

brænder så meget for vores organisation, at jeg ikke ser mig selv udenfor 4H. Vi er stadig på en rejse 

som jeg gerne vil være en del af. Jeg ønsker fortsat at arbejde for at forbedre 4H og udvikle vores 

organisation sammen med alle jer.  

Hvad vil du have fokus på i næste valgperiode?  

Vi skal arbejde meget for at vi bliver bedre til at arbejde sammen i 4H, der skal ikke være en dem og os 

tankegang. Vi får brug for, at alle arbejder sammen for at dette kan opnås – Vi er godt i gang med de to 

kurser som blev afholdt i 2019.  Det skal vi have mere af i fremtiden. Vi er på en bølge som vi skal ride 

videre på og sikre sparring gennem forskellige arrangementer, hvor der både er tid til læring og sparring. 

VI skal arbejde for at klubberne får mere fleksibilitet i 4H. Vi har nogle gode retningslinjer men disse skal 

kigges efter, sådan at vi sikrer at I som klub kan bevare flest mulige medlemmer.  

Vi skal arbejde for at sikre at hele ledelsen kommer ud til klubberne.  Vi har en bestyrelse på landsplan 

som rigtig gerne vil ud til jer klubber og gøre brug af den gode sparring som man får, når man er på et 

klubbesøg. 

Vi skal have et andet fokus på vores unge, vi har brugt meget tid på at sikre at vi kunne uddanne og 

bruge de unge som instruktører, men hvad vil de unge? Vil de hellere have en forening hvor de kan lave 

arrangementer for dem selv med fokus på de emner som de gerne vil debattere med hinanden.  

Vi skal sikre at 4H er et sted hvor nye kommer til, her snakker vi om folk til landsledelsen og til de lokale 

klubber både i nye klubber og i de eksisterende klubber.  

Vi skal sikre at der forsat er en god økonomi som derved også vil sikre vores konsulenter.  Det har været 

et stort fokus for mig i min tid som formand og det skal fortsætte.  

 


