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Kære generalforsamling 
 
Tak for et rigtig godt piratår siden sidste generalforsamling. Der har som altid været knald på 
med utallige arrangementer. Det seneste år har vi kørt med en helt fast årsplan, så 
arrangementerne bliver fordelt regelmæssigt ud over året. Det har vist sig at lette arbejdet 
for bestyrelsen, da afviklingen og den resterende planlægning af arrangementerne ofte kan 
flyttes ud i grupper uden for bestyrelsen. Vi har derfor også allerede nu lagt datoer for de 
fleste arrangementer frem til næste generalforsamling i 2019. 
 
Blandt arrangementerne det seneste år vil jeg fremhæve vores frivillig hackathon i februar, 
hvilket var en super hyggelig dag hvor os frivillige kunne hygge og nørde igennem uden 
børnene. Tak til Tommy for at tage initiativ til og afholde det. Det kommer vi til at gentage. 
Jeg vil også fremhæve vores halvårlige rekrutteringsarrangementer, hvor jeg synes vi er 
blevet bedre til at få lokket flere folk til bl.a. ved brug af Facebook-reklamer. Jeg vil gerne 
sige stor tak til alle der er med til at holde vores sunde event-tradition kørende og står for 
julefrokoster, hackathons, didaktikdage, eller workshops om spændende teknologier! 
 
Året har også budt på nye afdelinger både her på Vesterbro bibliotek og på ENIGMA-muséet 
der ligger på Østerbro. Det virker som om der er folk med krudt i røven i begge afdelinger, så 
det bliver spændende at følge! 
 
Vi har ved årsskiftet overtaget vores økonomi fra Coding Pirates Denmark, hvilket gør nogle 
ting lettere. Det kan Ragnar fortælle mere om ifbm. gennemgangen af regnskabet. Når vi er 
ved økonomien, så har vi også brugt året på at søge om godkendelse som “Folkeoplysende 
forening” hos Københavns kommune, og hvis den foreslåede vedtægtsændring kommer 
igennem kan vi se frem til et årligt tilskud på 242 kr. per medlem under 25 år. Det dobbelte 
for teenagere (13-18 år). Disse penge håber jeg vi kan bruge til at styrke foreningen ved at 
hyre en studentermedhjælper der tager sig af diverse administrative opgaver for bestyrelsen, 
men det bliver op til den nye bestyrelse at beslutte. Det kunne dog også være interessant at 
høre generalforsamlingens mening om, lad os snakke om det når vi når til eventuelt. 
 
Inden jeg afslutter årsberetningen, skal vi også lige kigge frem mod det kommende 
bestyrelsesår, og hvad den nye bestyrelse kommer til at skulle kigge på. 
 
Vi skal først og fremmest have genopstartet piratrådet. Det er rigtig ærgerligt at vi ikke fik 
fundet ressourcer til at køre det videre her efter sommerferien. Specielt skal vi bruge 
piratrådet til at blive klogere på hvad der rør sig ude i afdelingerne, det gav rigtig meget at 
kunne følge med i hvordan det går fra børnenes synsvinkel. Selv er jeg ret interesseret i 
hvordan vi får bedre tag om de 13-17 årige børn, så vi holder dem til ilden selv når de 
kommer ind i teenageårene. 



 
Efter sommerferien åbner der en ny afdeling på Tingbjerg bibliotek, og vi er også i dialog 
med både Blågård Skole og Hack Your Future om potentielle afdelinger. Til fælles har de at 
de arbejder med socialt udsatte børn, hvilket kan blive en udfordring for eventuelle frivillige, 
men hvis der er flere afdelinger der starter samtidig kan de forhåbentlig sparre med 
hinanden omkring det. 
 
Derudover har vi planlagt et arrangement for forældrene omkring børnenes digitale liv 
afholdt Center for Digital Pædagogik. Digital dannelse bliver også temaet for årets Børne 
IT-konference, hvor der ligeledes er lidt til forældrene. Hvis det bliver en succes vil vi gerne 
afholde flere sådanne forældrearrangementer. Vi er også i kontakt med Cinemateket om et 
fælles arrangement inde hos dem og regner også med at deltage ved Copenhagen Maker 
igen i år. 
 
Til sidste vil jeg sige kæmpe tak til resten af bestyrelsen for at tage roret mens jeg har været 
begravet i arbejde eller sygemeldt, hvilket jeg må indrømme har fyldt meget det sidste år. 
Specielt tak til Kristoffer som overtog og fungerede som formand i flere omgange. Kan jeg få 
jer til at give resten af den gamle bestyrelse en hånd! 
 
 
Martin Dybdal 
Formand, Coding Pirates København 
 
  



Tilbageblik, 2017 
● struktur og bedre flow m. fastlagt årsplan 
● kommunalt tilskud søgt, giver muligheder i 2018 
● nye afdelinger: ENIGMA og Vesterbro bibliotek 
● frivillighackathons en success - kommer der helt sikkert flere af 
● overtagelse af økonomi fra HB 
● det lykkedes ikke at få genopstartet piratrådet  
● Coding Pirates har fået et sekretariat, men de har halset bagefter de mange ting vi 

laver, og der har været rigtig meget uro i hovedbestyrelsen. 
● Kæmpe tak til resten af bestyrelsen for at tage roret så stor del af året!!! 

 
Et kig fremad, 2018 

● Gøre noget mere for de ældste børn (14-17 årige) 
● Genopstart af piratråd 
● Ansættelse af studentermedhjælper 
● Nye afdelinger: THINK, Tingbjerg bibliotek (+måske Blågård Skole) 
● Foredrag for forældre 
● Samarbejder med fx Cinemateket, Copenhagen Maker, ENIGMA, DR 


