Formandens beretning – 2020/21
Trods Corona, har vi haft et par rimelige fornuftige år i vores klub.
Og den siddende bestyrelse, har taget et ekstra år.
Medlemstallet er dalende og klubben er til dels opdelt i aktive og passive medlemmer.
Vi er cirka 30 medlemmer p.t..
Igen i år, har vi mistet flere medlemmer pga dødsfald.
Træf i 2020 blev afholdt en gang, kun for os selv og med ganske få gæster udefra.
I 2021 blev det til gengæld helt fantastisk, med mange gæster og super vejr. Mange rosende ord
fik vi med på vejen, fra vore gæster.
Vi slog nærmest vores egen rekord i besøgende.
Vores overskud blev knap så stor på grund af stigende priser på bl.a. kød, samt alle, som har hjulpet,
har fået maden.
Der har været rigtig mange gode aftenture og med en god tilslutning. Flere af stederne har vi været
før, men genkendelsens glæde er som bekendt stor. Men stadigvæk kommer vi nye steder hen.
Og der er gjort en indsats for at arrangere disse ture.
Af dagsture har vi f.eks. været i Thyborøn og se på skibsmotorer. Vi var også ude i området og køre
rundt.
Sidste år var vi en dag på Fyn, hvor der var nogle stykker som selv skulle finde hjem igen.
I år var der en tur til Skærbæk og se udsigtstårnet. Også en god tur.
Som afslutning på sæson 2020, var det Hanne og Jette, som stod for maden.
I år fik vi menu fra Louises Catering her i klubbens lokaler.
Weekend turen i 2019 gik til Låsby Kro. Vi kørte bl.a. rundt på Djursland og Randers-området.
Der manglede ikke noget og hyggen var i højsæde.
I år var vi i Dronninglund og boede på hotel. Turen var rundt i det nordjyske og bl.a. oplevede vi
Store Vildmose. Vi fik både regn og solskin, men det overskyggede ikke en rigtig god tur.
Igen i år, var der dømt hygge på flyvepladen, for dem som havde lyst.
Tusind tak, skal lyde til alle, der har lagt et stykke arbejde i klubben. Både med træf, med ture,
køre forrest, planlægning, weekend-ture og åbne deres hjem.
Tak alle sammen. Ingenting kommer af sig selv!
Og som formand, vil jeg gerne takke bestyrelsen for jeres store indsats. Uden jer, var det ikke gået.

