
Hvem er jeg 

Ole Hansen er født og opvokset i 

Tølløse. Jeg er 53 år og gift med 

Berith og sammen har vi to dejlige 

børn, Michelle og Mark. 

Jeg driver til daglig egen virksomhed i 

Tølløse, og sidder i Holbæk Byråd. 

 

Der er til årets Landsmøde fremsat ændringsforslag til vores vedtægter der efter 

min mening kun har et formål, nemlig at svække demokratiet og svække det 

værn vores vedtægter jo i bund og grund er til for, nemlig at beskytte vores 

union, og give os alle sammen arbejdsro, til hele tiden at kunne arbejde frem 

mod det mål og de målsætninger vi i fællesskab har lagt til grund for vores 

fælles union, som vi sammen skabte tilbage i november 2011.  

Flere af forslagene strider efter min mening direkte mod sund fornuft, tillid til 

bestyrelsen og almindelig dansk foreningsret. 

Vi skal være gode ved hinanden 

Vi har alle en fælles hobby som hedder MRC Sport. En sport der har en bred 
tilslutning af individualister, personer der ønsker fællesskabet / hyggen, og 
personer der ønsker at stille sig til rådighed for det organisatoriske arbejde i 
fællesskabet.  

Vi skal kunne forstå vores forskelligheder og acceptere at vi er forskellige, og 
måske netop bidrage med den forskellighed. Kun på den måde kan vi skabe et 
fællesskab som vi alle kan være glade for at være en del af.  

Vi skal skabe relationer og samarbejde 

Det er vigtigt at vi hele tiden forfølger de målsætninger vi som union har i vores 
vedtægter, det er de målsætninger I medlemmer har pålagt mig som formand 
og medlemmerne i bestyrelsen at arbejde for, og det har vi da også i udbredt 
grad kunne efterleve.  

Vi har hele tiden i bestyrelsen haft stor fokus på at skabe de relationer og det 
samarbejde, der har været nødvendig for at nå unionens mål, Vi har derfor igen 
taget initiativet og indbudt DASU til møde, hvor vi igen vil forsøge at finde den 
model der kan samle hele MRC Danmark i et fællesskab.  

Vi skal sammen sikre vores fælles sport 

Bestyrelsen og jeg er stolte af alle de gode tiltag vi har implementeret på vores 

fælle hjemmeside. Hurtig informations niveau, nem og god profilside for 

medlemmerne, nem klubportal, hurtig tilmelding til løb, hurtig stillings 

opdatering. Vi har faktisk fået meget ros, og mange tak for det, det luner når vi 

mærker at vi gør en forskel, vores arbejde godt. 

Jeg ønsker derfor ganske ydmygt at tilbyde mig selv til formandsposten for 

vores fælles union. Så jeg sammen med bestyrelsen, kan videreføre det gode 

arbejde vi er i gang med. Og jeg håber derfor du vil sætte dit kryds ved Ole 

Hansen. d. 8 marts på Landsmødet Tak. 

                                                                                                                

En rigtig god Union 

Jeg gør en forskel  

Jeg vil fortsætte det gode 

arbejde i bestyrelsen, så vi 

fortsat kan bevarer og udvikle 

vores fælles, og velfungerende 

Union. En union som er 

bygget på demokratiske 

grundholdninger, og som alle 

medlemmer kan være glade 

og stolte af at være en del af. 

Derfor har jeg brug for netop 

din stemme til formandsvalget 

på Landsmødet d. 8. marts. 

 

X Ole Hansen 
Vi skal ikke eksperimentere med vores vedtægter, og vedtage åbenlyse 
svækkelser, der giver mulighed for angreb på vores demokrati udefra. Vi 
skal stå stærkt som Et samlet fællesskab.  

 


