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Bestyrelsens beretning for året 2021 

Velkommen til Dansk Bavaria Klubs generalforsamling 2022, som i år holdes på 

kajen i Ebeltoft. Håber at alle har haft en god tur hertil. 

Året 2021 var igen i coronaens tegn, med aflysning af landstræffet i Egå. 

Sommeren 2021 var med omskifteligt vejr, håber der blev sejlet en masse hos alle 

medlemmer i Dansk Bavaria klub, nogle mødtes rundt i det danske farvand. 

Der blev holdt et lokaltræf i Fredericia d. 03.09.2021 til 05.09.2021. Vi var i alt 

samlet 16 medlemskaber til træf og øllets dag i Fredericia, der blev fredag aften 

hygget med god mad på havnen og lørdag var vil alle på Café Vivaldi i Fredericia og 

spise, og vejret var med os. 

Lørdag d. 02.10.2021 blev der afholdt generalforsamling i Karrebæksminde med 

deltagelse af 34 medlemskaber. Dette blev holdt i god ro og orden. 

Vi har alle set frem til at slippe coronaen, så vi kunne afholde vort 20 års 

jubilæumstræf her i Ebeltoft, hvor vi også holdt vort 10- års jubilæum i 2012. Vi 

har sat alle sejl til for at kunne holde et brag af en fest, med god mad, musik og 

dans på kajen. Så vi håber, I nød aftenen i går og er kommet godt over det hele. 

Nu ser vi frem til en god generalforsamling og ditto afslutning med helstegt 

pattegris og lækkert tilbehør. 

Vi håber at vi kan hygge på kajen og fortælle gode historier om, hvor dejlige 

Bavariabåde er. 

Der vil blive afholdt lokaltræf i Årøsund i weekenden i uge 34, der opfordres til at 

holde andre lokaltræf rundt i Danmark. 

Vi i bestyrelsen ser frem til at der bliver holdt nogle gode træf rundt i landet. 

Hvor skal næste års landstræf holdes, alle er velkommen til at byde ind på dette. 

På vegne af bestyrelsen ved Formand Niels Arne 

 


