
Formandens beretning 
 
Vi har i det forløbne år haft store udfordringer i at afholde vores møder og klubber, det har 
i det hele taget været et omtumlet og meget træls år. 
 
Vi har dog haft åbent i de perioder vi har kunnet være i huset, men medlemmerne er ikke 
kommet til cafeen eller i de andre grupper, det må vi få lavet om på i år. 
 
Vi havde et stort tiltag med en campingtur, men desværre ville coronaen ikke slippe os, så 
den blev ikke til noget. 
 
Vi har dog haft et spændende danse- og foredragsarrangement, Sine og Kim kom fra 
Sjælland og tog os med storm, en dejlig aften i godt selskab. 
 
Derefter lavede de unge en skøn sensommerfest, hvor der blev spist dejlig mad og 
snakket om alt mellem himmel og jord, tusind tak for det gode arrangement. 
 
Så kom julefrokosten i Bowl og Fun, det blev en god aften, dog var der nogen der blev 
forhindret af snestorm og corona. 
 
Vi har desværre haft lidt bøvl mellem tøserne i klubben, det håber vi, at de efterhånden har 
fået styr på, vi har også haft et medlemsfald, nogle ved naturlig afgang, men desværre 
også udmelding, det må vi jo tage til efterretning. 
 
Jeg vil takke de frivillige og bestyrelsen for alt det arbejde I gør for vores forening. 
Jeg håber det bliver et år med mange spændende timer i grupperne og caféen, vi vil 
bestræbe os på at komme med nye tiltag. 
F.eks. spis sammen aften og foredrag. 
I skal huske den fantastiske tur til København, Dorthe vil fortælle om den senere, så hold 
øje med jeres mail og facebook, mød op og bak op om vores forening. 
 
Til sidst vil jeg opfordre alle til at blive frivillig, vi vil arbejde for, at vores forening har 
spændende tilbud til medlemmerne, det er givende at gøre et stykke arbejde for andre, og 
man får positive oplevelser og masser af glæde ved det. 
 


