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Årsberetning KUU6 2021 
 

2021 blev atter et år, hvor Corona satte sit præg på det, udvalget kunne planlægge og gennemføre. 

Men først og fremmest vil jeg på udvalget vegne sige en stor tak til Anette Knudsen for det store 

arbejde hun har lagt i udvalget igennem 9 år. 9 år hvor hun har lagt ryg til både ris og ros fra os 

alle sammen. Tak for indsatsen. 

Uddannelsen på IGU kom først i gang i juni 21 pga. restriktioner omkring covid-19. Det er selvføl-

gelig rigtig ærgerligt, men sundhedsmyndighedernes beslutninger står altid over et ønske om ud-

dannelse i DcH. Overbygningen i DcH programmet startede op efter sommerferien og blev gen-

nemført igennem efteråret.  

Desværre var der flere utilfredse aspiranter, som ikke kunne forstå, at de kunne komme i gang el-

ler færdiggøre deres uddannelse. Der var desværre ikke nok tilmeldte til alle andre overbygninger 

end lydighedsoverbygningen. For at starte en overbygning skal der være omkring 8 tilmeldte, 

dette både for at det løber rundt økonomisk men også lige så meget for, at aspiranterne får den 

bedst mulige sparring med hinanden på holdet.  

Kommunikation mellem mennesker er noget af det sværeste der findes og det var også grunden 

til, at der i halvdelen af året ikke var et uddannelsesudvalg i kredsen. Det kom der igen sidst på 

året, hvor et udvalg blev etableret. Et udvalg som består af medlemmer, som repræsenterer alle 

grene i DcH.   

Vi er startet 2022 med at få et samarbejde op at stå, få styr på uddannelse i kredsen, inviteret til op-

start på IGU samt alle overbygninger. Vi har allerede lavet fejl, og der vil helst sikkert komme 

flere, både fordi vi er et nyt udvalg, men også fordi at ikke alt er nedskrevet og der er mange ”ple-

jer” når man taler om udvalgsarbejde i DcH.   

Vi har i udvalget et overordnet mål med årets arbejde. Det er kommunikation. Vi har fokus på vo-

res kommunikation ud til Jer. Arbejdsgangen er blevet følgende: Først besked til lokalforenin-

gerne, så offentliggøres på kredsens klubmodul og til sidst lagt på kredsens Facebook side. Kom-

munikationen ud til medlemmer i kredsen handler også om, at hvis vi siger, at man får svar inden-

for en uge, så sker det rent faktisk også. 

Med ønsket om et godt samarbejde i 2022 – tak for ordet. 
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