Formandens beretning 2022 - generalforsamling den 20. april 2022 kl. 19:00
- Mit femte år som formand er ved, at være gået. Det har igen været et år fyldt med spændende
udfordringer. Vi blev ikke enige med kommunen om vores klubhus, så efter meget skriveri og
opkald frem og tilbage med Skanderborg kommune er vi blevet enige om at igangsætte en
renovering, af klubhuset i stedet for at få det fjernet og vi er kommet et godt stykke nu – Tak til
alle der har deltaget det er virkelig super flot arbejde i har lavet.
En stor tak skal også lyde til Steen for at være tovholder på renoveringen.
- Desværre er der i øjeblikket ikke den store positive tilgang af nye medlemmer, og får heller ikke
rigtigt nye henvendelser omkring medlemskab.
Dags dato tæller klubben 34 medlemmer inkl. 2 støttemedlemmer.
Aktiviteter i året – der er gået.
- 30 april 2021 Corona reste arrangement
- 13 til 16 maj 2021 Per Emborg arrangerede en afløser tur i stedet for Harzen i kr. himmelfart
Per lagde efterfølgende sommerhus til i Bønnerup.
- Harzentur – blev gennemført som forlænget weekendtur fra 16 til 19 september
- August Steen og Andreas arrangerede en tur 30 august til Padborg park med tilmelding.

- Desværre har Corona, sat en dæmper på vores køreture, vi har ikke haft den sædvanlige
planlagte turkalender, kaffemøder har også været aflyst fra en kant, men alligevel har folk været
gode til at møde op og gøre opmærksom på, at man gerne vil stå for en tur – Fortsæt endelig med
det.
Her til sidst i min beretning vil jeg gøre opmærksom på, at næste år er jeg på valg - og jeg har
allerede nu besluttet at jeg IKKE genopstiller som formand til generalforsamlingen 2023.
Næste år har jeg sat på posten i 6 år så synes jeg har taget min tørn, og synes nu at der skal nye
kræfter til.
Thomas

