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Kære medlem 

 

Efter en veloverstået generalforsamling i Værløse, er bestyrelsen trukket i arbejdstøjet. Den 

første, og vigtigste opgave er, at få implementeret de nye vedtægter som blev vedtaget 

næsten enstemmigt. 

Den vigtigste ændring i vedtægterne er, at klubberne ikke mere er en del af DBS’s formelle 

organisation. Dette betyder ikke, at vi ikke skal samarbejde med klubberne, men i modsætning 

til de forgående vedtægter, er der nu tale om et samarbejde mellem ligeværdige parter og ikke 

et forhold hvor den ene er ”underlagt” den anden. DBS vil i samarbejdets ånd stadig stille 

kalendermodulet til rådighed og henvise til klubberne på hjemmesiden. 

Apropos hjemmesiden. Hvornår har du sidst været forbi www.bonsai-danmark.dk?  

Hvis det er lang tid siden, så kik forbi og sæt samtidigt ”follow” til, så vil du få en e-mail hver 

gang der lægges et nyt indlæg i bloggen. Ved samme lejlighed gå ind på siden ”Kontakt” og 

send os din korrekte postadresse og e-mail adresse. Vi må nemlig konstatere at vores 

medlemsarkiv ikke er helt up-to-date. 

Vedtægter og organisation er blot skelettet i DBS, det vigtigste er nu aktiviteterne og arbejdet 

med vores bonsai og suiseki. DBS’s vigtigste aktivitet er den årlige Bonsai festival (årsmødet), 

og i 2015 vil den blive afholdt i weekenden den 30. – 31. maj på ”Nordkraft” i Aalborg. Bonsai 

festivallen planlægges og gennemføres i samarbejde med Bonsai Kita, som er den lokale 

bonsaiklub i Aalborg. 

Vi håber at rigtig mange medlemmer vil deltage, for det er nu ved at mødes og se, tale og 

arbejde med bonsai og suiseki, at man får en mere klar og nuanceret forståelse af kunsten. 

En anden vigtig opgave for DBS er det internationale samarbejde i EBA (European Bonsai 

Association). I 2015 afholdes EBA’s kongres i Vilnius i Estland, og Danmark v/DBS har fået 

reserveret en del udstillingspladser. Se evt. mere på: www.ebabonsai.com 

Bestyrelsen er bevidst om, at en årlig Bonsai festival, hvor der også bruges tid til en 

generalforsamling, er i underkanten af det aktivitetsniveau medlemmerne ønsker. Bestyrelsen 

overvejer derfor, hvordan vi kan etablere flere medlemsaktiviteter. En af ideerne går på en 

efterårs- eller vinterudstilling, men der arbejdes også med andre emner, så som: Revision af 

hæftet ”Grundregler”, revision af ”Hvidbogen” og nye regler for bedømmelse af bonsai i 

forbindelse med udstillinger. Endelig arbejder bestyrelsen på, hvordan vi får vores hjemmeside 

gjort til et aktiv for selskabet og medlemmerne.  

Den største udfordring for DBS er dog medlemmernes geografiske spredning. Bestyrelsen kan 

meget dårligt gennemføre lokale aktiviteter for alle medlemmer, men det vi kan er: At hjælpe 

medlemmerne med at planlægge, og gennemføre aktiviteter. Bestyrelsen vil desuden tage 

kontakt til klubberne, og evt. professionelle, for at undersøge hvordan og i hvilket omfang vi 

kan gennemføre fælles aktiviteter. 
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