Mejerifolk uden Grænser
er nu en realitet
Efter flere års forarbejde er det nu endeligt besluttet at etablere
Mejerifolk uden Grænser - på engelsk Danish Dairy Technology
without Borders. Den første opgave og det første forarbejde til et
projekt ligger i støbeskeen, så der er ikke alene mulighed for at
tilkendegive sin interesse for at blive medlem, men der er rent
faktisk mulighed for allerede nu at blive aktiv og rejse ud i den
kommende sommer.
Foreningen etableres
Trekløveret Foreningen af mejeriledere
og funktionærer, Dansk Mejeriingeniør
Forening og Danmarks Mejeritekniske
Selskab har i fællesskab skabt det økonomiske grundlag for, at Mejerifolk uden
Grænser kan etableres. Foreningen af
mejeriledere og funktionærer er hovedbidragsyder, men alle tre organisationer
støtter op om den gode sag, og finder
det væsentligt, at branchens foreninger
står sammen bag et initiativ som dette.

Hvad sker der nu?
I de kommende måneder (april - juli)
vil der bl.a. ske følgende:
• Opslag/besættelse af en deltidsstilling som projektleder for etablering
og drift af organisationen.
• Færdiggørelse af strategidokument
og dermed præcisering af rammer
og målsætning for indsats samt målgrupper og geografiske indsatsområder m.m.
• Rammer for medlemskab vil blive
færdiggjort og kommunikeret.
• Tegnelse af medlemskaber.
• Stiftende generalforsamling og valg
af medlemsrepræsentanter til bestyrelse.
• Første projekt igangsættes (forprojekt
for Andelsmejeri i Hovsgol, Mongoliet).
De tre foreninger, som har taget initiativet og sikret startkapitalen til Mejerifolk
uden Grænser, har udpeget en række
personer til at indgå i den fremtidige
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bestyrelse. Denne gruppe driver sammen med Mælkeritidendes sekretariat
i Odense arbejdet frem til, der afholdes
stiftende generalforsamling, hvor de
medlemsvalgte repræsentanter vælges,
og bestyrelsen kan begynde sit arbejde.
Det er muligt at kontakte deltagerne i
gruppen for yderligere information (se
faktaboks).

Vil du være medlem?
Hvis man gerne vil støtte det gode initiativ enten som støttemedlem eller som
aktiv projektdeltager, så vil sekretariatet
meget gerne modtage en foreløbig indmeldelse. Når medlems- og kontingentstruktur er på plads, vil man modtage
information om kontingent m.m. og
dermed få mulighed for at bekræfte sin
tilmelding. Kontingenterne forventes
at blive på et lavt niveau - 250-500 kr.
pr. år. Alle interesserede opfordres til
at tilmelde sig med henblik på at få det
bedst mulige overblik over tilslutning
og ønsket om at været aktiv. Tilmeldingsblanket findes på www.MeFug.dk.

Hvad kan man bidrage med?
Vil man være aktiv i Mejerifolk uden
Grænser, kan det foregå på flere måder:
• Man kan rejse ud og gennemføre
researchopgaver eller projektopgaver/tilsyn m.m. Typisk vil rejserne
være af 2-4 ugers varighed, og der
vil normalt være tale om relativt få
rejser på et projekt.
• Man kan bidrage til projektplanlægning, beregninger, procesteknologiske
løsninger m.m. fra DK.
• Man kan støtte med andre opgaver
f.eks. søgning af fondsmidler, sponsorer eller lignende.
Mejerifolk uden Grænser er baseret på
frivilligt arbejde. Dvs. at der ikke udbetales honorar, men under udsendelse betales rejse og ophold samt diæter m.m.,
således at udsendte ikke har udgifter
på at rejse ud. Relevante forsikringer
m.m. vil være tegnet.
Vil man gerne støtte med et medlemskab (= økonomisk støtte) uden at
være aktiv, kan dette naturligvis også
lade sig gøre.
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Hvis du vil vide mere
Du kan kontakte deltagerne i gruppen for yderligere information:
Søren Steen Jensen, Foreningen af mejeriledere og funktionærer - tlf. 89381293
René Fredgaard, Foreningen af mejeriledere og funktionærer - tlf. 89381260
Palle Jellesmark, Foreningen af mejeriledere og funktionærer - tlf. 21492010
Kurt Enevoldsen, Danmarks Mejeritekniske Selskab - tlf. 24245497
Rolf Pedersen, Dansk Mejeriingeniør Forening - tlf. 22685551
Anne-Sofi Christiansen, Mælkeritidendes sekretariat - tlf. 29994281
Mailkontakt til sekretariatet: ac@maelkeritidende.dk
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