
 

 

Forventningsafklaring for medlemskab og udvikling af foreningen 
 
 
Som medlem af Foreningen for Bevaringshåndværkere  kan du  forvente at modtage: 
 
- Fællesskab med ligesindede håndværkere  
- Elektronisk forum for erfaringsudveksling indenfor bevaringshåndværk 
- Platform for ideudvikling blandt kompetente håndværkere 
- Adgang til foreningens medlemsafsnit på hjemmesiden 
- Få øget eller vedligeholdt dit kendskab til traditionelle håndværksfag, historiske materialer og teknikker 

gemmen årlige møder og skriftlige oplæg 
 
Som medlem af Foreningen for Bevaringshåndværkere  forventes det at du  bidrager til: 
 
- At vedligeholde og bidrage til et anerkendende fællesskab i foreningens regi 
- At, I det omfang at evnerne tillader det, der bidrages til foreningens formidlings forpligtigelse 
- At du med dit virke som håndværker bidrager til at bevare dit håndværk, dit fag og din entusiasme inden for 

traditionelle håndværksteknikker og metoder 
 
Generelt for medlemmer af Foreningen for Bevaringshåndværkere:  
 
Vidensdelingen er medlemsbåret. For at foreningens forum og indhold til foreningens hjemmeside kan 
fungere er det en forudsætning, at du bidrager i det omfang, du kan.  
 
Vær ikke forbeholden for at debattere, det er i debatten at vi kan udvikle og afprøve ideer og teknikker. Husk 
dog, at din argumentation skal være fagligt underbygget og med rod i de traditionelle teknikker og materialer. 
 
Jo mere vi alle bidrager og tager ansvar for at holde foreningen levende, jo mere interessant vil det blive at være 
medlem, og jo mere indhold vil du modtage for dit kontingent.    
 
Princip for aktiv udvikling af Foreningen for Bevaringshåndværkere:  
 
Som medlem skal du ikke forvente, at bestyrelsen egenhændigt står for at planlægge, udvikle og udføre det 
faglige indhold. Det forventes, at alle medlemmer bidrager til at udvikle det faglige indhold, der vil være 
foreningens omdrejningspunkt.  
 
Bestyrelsen er ansvarl ig  for  at drive foreningens administrative opgaver.  
 
Medlemmerne er ansvarl ige for  at bidrage til den faglige udvikling, vidensdeling, formidling af viden 
gennem f.eks. tekst, billeder, temadage, åbent hus/værkstedarrangementer, eller hvad der ellers kunne fungere 
som en formidlings vej. 
 
Bestyrelsen bistår i udviklingen af overstående tiltag, men er ikke ansvarlige for at løfte opgaven, det er os alle 
som medlemmer, der er ansvarlige for, at der er indhold i foreningen. 
 
På bestyrelsens vegne ønskes du hermed velkommen til fællesskabet i Foreningen for 
Bevaringshåndværkere . Må vi alle få glæde at dit medlemskab. 


