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

udfordringer, men jeg synes nu, at jeg er ved have godt fat på de grundlæggende ting bl.a. 

hjemmeside osv.  

- Jeg oplever stadig rigtig god opbakning, både fra resten af bestyrelsen, 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. 

- Vi har i slut 2018 samt start 2019 oplevet en positiv tilgang af nye medlemmer. Endnu engang 

velkommen til jer nye. Jeg håber, at I føler jer taget godt imod, og vi glæder os til, at lære jer 

endnu bedre at kende.  

Aktiviteter i året – der er gået. 

- Arbejdsdag/forårsfest 

Arbejdsdagen blev droppet, da bestyrelsen ikke mente der var behov. Forårsfesten blev holdt med 
tyskere tema. Rigtig god opbakning – og stor ros til festudvalget som gennemført tema. 

- Harzentur 

Turen gik til Altenau for andet år i træk - super fin tur, med godt vejr (bortset fra den aften, hvor vi 
var ude at spise alle sammen). Godt humør fra alle, der var med. 

- Lørdagsbrunch 

Et tiltag fra bestyrelsen om, at invitere medlemmer samt deres familier til et par hyggelige timer 
ude i klubben. Der er blev lavet kæmpe brunch bord med hvad der dertil høre. Rigtig god 
tilslutning, især fra klubbens børnefamilier. 

- Sommerfest 

Super god opbakning, Jens havde arrangeret fællestur for alle interesserede, super fin artikel om 
klubben i Uge-bladet, fantastisk vejr så vi kunne være ude hele dagen, der blev festet til langt ud 
på natten. 

- Julefrokost 

God tilslutning som altid, folk var gode til, at byde ind på de forskellige opgaver.  

- Minirace 

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



Køreturene. 

- Sæsonen bød på den bedste sommer i 100 år. 

- 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 nu større opbakning til arrangementerne. Dog halter det desværre stadig til køreturene 
især onsdag - er der noget, der skal gøres anderledes? 

- 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 andet år som formand. 

 

 

 

  


