
FORMANDENS BERETNING 2017. 

� Kære fremmødte. 

Først vil jeg byde velkommen til dette års generalforsamling og sommerfest. 

Dernæst skal jeg beklage, at jeg ikke har mulighed for at deltage i år. 

Derfor vil det være en anden som oplæser dette… 

 

� Siden sidste fest valgte vi i bestyrelsen, at mødes i januar, og der havde vi bedt Jan Bøgsted om at 

deltage, da han havde nogle nye ideer.. 

Og det var til dels for at snakke om hvordan vi kan eksponere denne forening og få flere 

medlemmer men også at stille forslag til nogle vedtægtsændringer, så de bliver mere tidssvarend, 

herunder forhold vedr. medlemskab.. 

(Disse nye vedtægter vil blive fremført senere.) 

 

� Efter mødet fik vi relanceret foreningen med ny fin hjemmeside og promoveret os via Facebook. 

Det fik givet foreningen et boost i den rigtige retning, og der kom en del flere - nye som gamle 

medlemmer.. 

Og det er vi selvfølgelig rigtige glade for. 

 

� Vi har også sat en masse tiltag i søen med huer, stofmærker, smykker osv. I forbindelse med vores 

”nye” forening, og det er der blevet taget godt imod. 

 

� Vi har i år valgt en ny lokation til sommerfesten, da vi havde benyttet det samme sted i en del år.. 

Der var også flere af medlemmerne, som havde udtrykt ønske om at prøve et nyt sted. 

Så efter en del henvendelser rundt omkring i landet, så fik vi et attraktivt tilbud her fra Vissenbjerg 

Storkro.. 

 

� Vi havde i år også forsøgt at lave et yderligere arrangement udover sommerfesten. 

Med spisning på Påfuglen i forbindelse med Grønland i Tivoli.  

Til dette har foreningen valgt at yde et tilskud for foreningens medlemmer der deltog. Der var 7 

medlemmer og 10 personer der deltog i arrangementet. Vi håber på, at der med tiden vil være 

flere,  der kan deltage i den slags arrangementer.  

 

� Vedr. vores samlingspunkt, Grønnedal, så har I nok hørt at det bliver genåbnet igen.. 

Dog vil det blive i lidt mindre udgave, men præcis hvor meget de skal/vil bruge, det er de heller ikke 

helt klar over endnu.. 

Men det vil de nok finde ud af med tiden. 

Allerede i foråret fik jeg at vide, via firmaet Danstruct, at de skulle derop og åbne noget igen.. 

Desværre havde jeg ikke mulighed for at tage med derop og åbne op igen..  

Jeg blev spurgt, men pga. ferie i firmaet, så var det umuligt at smutte derop i 14 dage 

Men nu bliver det spændende med tiden, hvor meget der vil ske i området. 

 

Til slut kan jeg oplyse at ingen medlemmer har indsendt forslag til dagsorden. Tak for ordet. 


