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

udfordringer, men jeg synes nu, at jeg har rimeligt godt fat i tingene. 

- Jeg oplever stadig rigtig god opbakning, både fra resten af bestyrelsen, men bestemt også fra jer 

andre medlemmer af klubben. – Tak for det. 

- Vi har i slut 2019 samt start 2020 oplevet en positiv tilgang af nye medlemmer – Ja så sent som i 

går fik vi et nyt medlem. 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. 

- Desværre har vi også mistet nogen medlemmer, men får generelt mange forespørgsler på 

medlemskab så det er jo dejligt. 

Dags dato tæller klubben 41 medlemmer. 

- Desværre har vi fra sæsonens start i år været angrebet af corona virus, og det har sat en dæmper 

på vores køreture, vi har ikke haft den sædvanlige planlagte turkalender, men alligevel har folk 

været gode til at møde op – Fortsæt endelig med det.  

- Vi har i bestyrelsen haft en lang dialog med Skanderborg kommune igen angående vores klubhus, 

og vi har fået kommunen til, at stå for at komme af med de gamle togvogne, som er ved at være 

meget medtaget. Vi har snakket om dette emne flere gange, og endelig har kommunen indset at 

det er dem som skal fjerne vognene. Det er et projekt vi i bestyrelsen arbejder videre med. 

Aktiviteter i året – der er gået. 

- Arbejdsdag 

Arbejdsdagen forløb stille og roligt, der blevet lavet tag og lys op ad indkørslen, fældet et par 
træer hist og pist, og nødlappet tag på den overdækkede terrasse, dog var vi ikke så mange, men 
alligevel super hyggeligt. 

- Harzentur 

Turen gik til Altenau for tredje år i træk - super fin tur, med godt vejr, og et par enkelte byger 
denne gang. Godt humør fra alle, der var med, og som altid super hyggeligt. 

- Sommerfest/20 års jubilæum 

Super god opbakning, menuen blev lavet lidt om da vi ikke var nok tilmeldte til spisning, men 
super.  

Peter Overgaard, en lokal musiker spillede musik.  



Trine havde fået lavet, et fint eksemplar af ”Gnisten” som var blevet trykt til alle medlemmerne, 
mener vi har lidt flere på lager, hvis nogen skulle være blevet snydt. 

- Spiseaftener 

Der var god tilslutning til spiseaftener, hvor man kunne byde ind med, om man havde lyst til at 
lave mad. Super god tilslutning, håber det er noget vi kan få gang i igen.  

- Julefrokost 

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

- Minirace 

Blev desværre i år aflyst, da Peter som står for miniraceklubben var blevet ramt af en blodprop. 

Køreturene. 

- En god planlagt turkalender i 2019, 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. 

- Jeg vil gerne opfordre til, at forsætte med, at byde ind med gode ture trods corona. Får ikke 
mange turforslag, og det gør det svært at lave en turkalender. 

- 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. 

- En sidste lille ting, vil gerne opfordre til at når man har lånt klubhuset, så aflevere man det i pæn 
og rengjort stand. Der har desværre været et par uheldige tilfælde, hvor det IKKE har været i 
orden. 

- Tak for tredje år som formand. 
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