
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter at have været bestyrelsesmedlem i to år træder jeg nu tilbage og overlader mine poster 

til andre, som efter mine oplysninger har tilstræbt at overtage den gamle bestyrelses arbejds-

opgaver, herunder mine jobs som kasserer, kontaktansvarlig og webmaster. På mange måder 

hører disse jobs sammen; men jeg skal ikke lægge skjul på, at jobbet som webmaster for mig 

var det mest spændende. Det gav mig nogle tekniske og pædagogiske udfordringer, der ligger 

tæt på, hvad jeg tidligere har beskæftiget mig med. 

 

Som webmaster var jeg konstant beskæftiget med spændende og udfordrende udviklingsop-

gaver og havde fingrene i alverdens ting, lige fra kortlægning af sommerhusområdet, udviklin-

gen af hjemmesiden, indsigelse mod lokalplanen over badebroen til foreningens fællesområ-

de. I alle tilfælde havde jeg kontakten til rigtigt mange berigende mennesker, såvel i foreningen 

som uden for foreningen. Gennem hjemmesiden, som jo er foreningens ansigt udadtil, var det 

mit mål at markere Grundejerforeningen Fogedmarkens område som det mest eftertragtelses-

værdige sommerhusområde på Samsø. Og indadtil tilstræbte jeg at skabe sammenhold og at 

udvikle vores område til det dejligste på hele Samsø, for vi har så mange muligheder. Derfor 

var det også en stor skuffelse for mig, at den nys overståede generalforsamling endte, som 

den gjorde. 

 

Det var ikke med glæde, at jeg så mig nødsaget til ikke at stille op til genvalg ved generalfor-

samlingen for herved at trække mig ud af bestyrelsesarbejdet, for der er stadigt mange opga-

ver, der skal løses; men sådan er spillereglerne i det frivillige foreningsliv. Jeg siger tak for alle 

jeres positive meldinger, som styrkede mig i min opfattelse af vores område med dets natur og 

dets mennesker som noget af det bedste, der findes. 

 

Jeg har givet jer mit æresord på ikke at videregive jeres e-mail-adresser til andre. Det overhol-

der jeg naturligvis. Hvis I vil deltage deltage i en fremtidig e-mail-ordning, skal I derfor tilmelde 

jer den nye webmaster: betina.martinsen4@gmail.com 

 

Jeg ønsker den nye bestyrelse held og lykke i jeres arbejde for og med Fogedmarken, for I har 

sikkert bedre ideer, end vi havde, siden nogen af jer handlede, som I gjorde. Især håber jeg, at 

Betina i sit arbejde på bestyrelsens vigtigste post også vil finde den samme personlige glæde, 

som jeg har fundet. 

 

Freddy Wisler 
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