
    Generalforsamling torsdag den 16. september 2010 
 

Beretning: 
 

Der er ikke så meget at berette om i år, da vi jo desværre måtte aflyse vores 
sommerudflugt på grund af manglende tilslutning. Det var vi selvfølgelig meget 

ærgerlige over i bestyrelsen, da vi ellers havde, syntes vi da selv, fået banket 
et rigtigt godt arrangement på benene. Men da der kun var fire medlemmer, 

ud over bestyrelsen, som havde tilmeldt sig, mente vi i bestyrelsen ikke, at det 

var forsvarligt at så få medlemmer tømte klubbens kasse, selvom det kunne 
være blevet et par rigtig hyggelige dage. 

 
Den manglende tilslutning, får mig til at stille følgende spørgsmål: 

- Er tidspunktet forkert? 
- Var arrangementet ikke interessant nok? 

- Var prisen for høj? 
Jeg synes, vi efter beretningen bør snakke disse punkter igennem, for at 

undgå tilsvarende situationer fremover, da det er et rimeligt stort arbejde, at 
planlægge og arrangere, for så senere igen at aflyse alle de indgåede aftaler. 

 
Jeg har også en bøn til alle om at være lidt mere oppe på dupperne, når det 

gælder om at tilmelde sig div. arrangementer inkl. generalforsamlingen. 
 

Arrangementer 

 
Der har været afholdt to julefrokoster, en i øst og en i vest, og der skal lyde en 

stor tak til Leif E og Arne for deres store indsats. 
Hvad gør vi til næste jul? 

Hvad gør vi ved næste års sommerudflugt? 
 

Bestyrelsen har tidligere modtaget nogle spændende forslag til en 
sommerudflugt, som kunne blive aktuelle. 

På sidste års generalforsamling blev det bl.a. forslået, at det måske kunne 
være en fordel, i forbindelse med sommerudflugten, at inddrage et par stykker 

af jer, med kendskab til lokalområdet, i planlægningen af arrangementet.   
 

Medlemstilgang  
 

Ingen 

 
Ophørt medlemskab 

 
Peer Møller Poulsen den 1. februar 2010 

Dorthe Malmborg den 1. marts 2010 
 

 



Nye mulige medlemmer 
 

Jørgen Kramer den 8. juni 2010 
Birgit Berg Pedersen den 8. oktober 2010 

Susi Rosentjørn 9. december 2010 
 

 
Mærkedage 

 

Finn Nielsen 60 år den 18. juni 2010 
Bjarne Hansen 60 år den 27. september 2010 

Ejner Rasmussen 25 år jubilæum den 15. november 2010 – ikke medlem 
 

MVH. 
Kay Martins 

(formand) 
 

 
 

 
 

 
 

 


