DVIV Formandens beretning for året 2014
Tak for fremmøde.
Der er ikke søgt fonde i 2014, da vi ikke har haft specifikke ansøgninger i 2014, men det har vi nu
vi har fået en ansøgning fra St.Croix omkring opsætning af den gravsten som ligger
på lager hos Søren Blak, så nu skal vi i gang med at søge fonde, så den kan komme op.
Vi havde i sommer besøg af Leif & Elisabeth Pedersen fra St.Croix, bestyrelsen havde et godt
møde med dem her på Kløver Es.
Leif & elisabth kom med mange gode indput omkring tiltag foreningen kunne lave, samt et forslag
til en rejse til Øerne i 2017 da det jo er 100 års jubilæet, for salget til USA.
Fondssøgninger 2015, Bestyrelsen vil snarest afholde et bestyrelsesmøde så vi kan komme i gang
med ansøgningerne, hvis der er nogen af de tilstedeværende som vil bidrage hertil er i velkomne,
da det ikke nødvendigvis kun er bestyrelsen som skal finde fonde, har i forslag eller andet kom
endelig med dem.
Nye medlemmer er der kommet lidt til i løbet af året, der er kommet nogle stykker efter foreningen
er kommet på Facebook, her kan folk jo rigtig se hvad vi laver, der har også været en lille smule
afgående medlemmer i løbet af året, det kan være grundet breve kommet retur med ukendt adresse
eller et par enkelte har meldt sig ud grundet alder.
Som sagt lige før så er vi kommet på Facebook, adressen er http://facebook.com/danskvestindien
her er der lagt en masse billeder ud, der er lavet lidt film omkring de 3 øer, der kommer løbende
nyt til, så hold endelig øje med siden.
Hvordan skaffer vi nye medlemmer, jeg vil her opfordre alle til at fortælle venner og bekendte om
vores forening, des flere medlemmer vi er des større chance for tilskud fra fonde, dermed større
mulighed for at kunne fortsætte det gode arbejde vi jo har startet op.
Et kig ind i fremtiden, det er jo svært, men vi i bestyrelsen vil få nedsat en arbejdsgruppe omkring
en rejse til øerne i 2017, vi vil gerne høre fra jer medlemmer hvad i kunne tænke jer at se, samt vi
vil få indhentet tilbud herpå. Vi skal have opsat den manglende sten på St.Croix, og så skal vi ud
og have ydet en indsats for medlemstilgang.
Skulle der være nogen af jer som er her i aften som vil bidrage til den føromtalte arbejdsgruppe så
kom endelig så vi kan komme i gang.

