
Formandens beretning 2018 - generalforsamling den 4. april 2018 kl. 19:00 

- Første år som formand er ved, at være gået. Det har været et år fyldt med spændende 

udfordringer, da min erfaring med bestyrelsesarbejde ved begyndelsen var lig nul.  

- Jeg har heldigvis oplevet en rigtig god opbakning. både fra de andre bestyrelsesmedlemmer, men 

bestemt også fra jer andre medlemmer af klubben.  

- Det er af stor betydning for mig og mit virke, at jeg modtager så mange input og gode idéer fra 

jer alle, så forsæt endelig med det. Det er også på den måde, vi skaber et større fællesskab i 

klubben samt bliver mere aktive. 

Aktiviteter i året. 

- Arbejdsdag/forårsfest 

Gjort klubben klar til en ny sæson, med alt hvad det indebære. Fest om aftenen - som jeg 
desværre ikke selv deltog i. 

- Harzentur 

Første gang jeg var med i Altenau - super fin tur, med godt vejr og godt humør fra alle, der var 
med. Eneste minus var ventetiden om aftenen, når vi var ude og spise. 

- Skt. Hans aften 

Blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte - måske fordi det var en fredag i år - og vejret spiller 
måske også meget ind.  

- Sommerfest 

Super god opbakning, fyldt med nye tiltag samt gamle traditioner, fantastisk vejr så vi kunne være 
ude hele dagen, fungerede rigtig godt med forhåndstilmelding til indkøb af maden. 

- Julefrokost 

God tilslutning som altid, gode bidrag fra alle deltagere hvad angår maden og underholdning.  

- Minirace 

En stor tak til Steen for et godt planlagt arrangement, håber vi kan gentage det næste år. 

Køreturene. 

- Sæsonen bød desværre ikke på det bedste vejr. 

- En god planlagt turkalender, desværre ikke den bedste opbakning til turene generelt, håber det 
kan gøres bedre den kommende sæson. 



- Husk hvis man ikke har mulighed for, at være turleder, skal man se om man kan finde en afløser 
og give besked til de andre herom på fælles sms og/eller facebook.   

Klublivet generelt. 

- Oplever til stadighed svigende opbakning til arrangementer og køreture - forståeligt nok.  

- Jeg vil gerne opfordre til, at vi alle sammen deltager i lidt flere køreture i år - samt forsætte med, 
at byde ind med gode ture.  

- Selvfølgelig opfordres alle også til, at deltage i klubbens andre arrangementer, og komme med 
forslag og idéer hertil - også gerne med sig selv som tovholder. 

- Det er den opbakning, der giver klubben liv og skaber fællesskab for medlemmerne. 

- Tak for første år som formand, glæder mig til endnu et spændende ét af slagsen. 

 

 

 

  


