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22. MARTS 2020
Kære medlemmer, velkommen!
Velkommen til dette års Generalforsamling.
Traditionen tro vil vi også i år ære de medlemmer, som vi desværre har
måtte sige farvel til. Jeg vil derfor bede generalforsamlingen om at rejse
jer og sammen holde et minuts stilhed til minde om dem, - ingen nævnt
ingen glemt -------------------------Ære være deres minde, TAK.
2018 blev jo et år præget af mange uforudsete omkostninger. Sådan
blev 2019 IKKE,
2019 blev et roligt år med mange aktiviteter, men ingen uforudsete
hændelser.
De regelmæssige besøg fra Sundhedsmyndighederne er fortsat og
måske intensiveret, for Bestyrelse føler, at de/han kommer oftere og
oftere. Vi har på fornemmelsen at han kan lide at komme, for
portionerne, som han tager med sig hjem til kontrol, bliver større og
større, og besøgene er heldigvis altid uden anmærkninger.
Stor ros til
personalet som holder styr på rengøringen og rapporteringen.
Det minder mig om, at vi skal huske husreglerne om, at der naturligvis
ikke må medbringes og fortæres egne drikkevarer og mad i klubben.
Ganske unødvendigt at minde om.
På godt jysk kan jeg sige, at samarbejdet med banken er godt ”træls”.
Ikke nok med at alle gebyrer er sat op, så koster det nu og mange
penge, at indsætte mønter på vor konto. Ja rigtigt, det koster at sætte
penge ind på kontoen, og da vi fra alle jer, dagligt modtager mange
mønter, så er det ikke særligt rart at komme i banken, når det koster.
En mærkelig fornemmelse, at man skal af med penge, når man kommer
med penge.

Dertil kan tilføjes, at det administrative samarbejde også kan være
”træls”. Selv om både Anne Marie, Finn og jeg i fællesskab og enkeltvis
har været der mange gange, er det endnu ikke lykkedes at få rettet
Klubbens persongalleri i banken. Eksempelvis måtte vi i december have
den gamle formands underskrift sendt fra Skagen, da han, - på trods af
flere rettelser hos banken, fortsat stod som formand.
Men det er ikke ”træls” alt sammen. Bestyrelsen føler, - og det håber vi
også at I gør, at der er en god og fri tone med mange glade medlemmer
og rigtig mange aktiviteter.
Der er naturligvis alle de sædvanlige aktiviteter som uge efter uge finder
sted.
Christina tager sig af spanskundervisningen, Finn, Knud og Jannie tager
sig af bridgeseancerne og nu er der, - tør jeg godt sige, faldet ro over
billard, så der er fin gang i ”Billardklubben” med Annette som tovholder.
Dertil er der kommet flere andre aktiviteter, som Fri Dans & Meditation,
strik, dans med professionelle dansere og meget mere.
Og løbende har der været afholdt Banko dirigeret af Brinnie og ”Syng
Sammen” ledet af Helge, Lise med flere, - altid godt besøgt og med
dejlig mad.
Intime koncerter har der være nogle stykker af. Mange forskellige
aktører har optrådt, men altid til et stort og veloplagt publikum, som er
gået hjem med en stor oplevelse.
Og hvad med ”Grill Søndag”. Ledet af Bent K, er antallet af deltagere
trygt stedet, og nu og da også med et lille foredrag, for at peppe
appetitten op.
Jeg kunne blive ved. Naturligvis har vi også gennemført de forventede
faste arrangementer som: Nytårstaffel, Påskefrokost, Gensynsfest,
Julefrokost, Juleaften og Nytårsaften. – alle under fast ledelse af
Arrangementschefen.
Jeg glemmer ikke salatpiger, som stiller op til alle nødvendige
situationer.

Nogle har fortalt mig, at antallet af arrangementer og aktiviteter kan
være for stort.
Dertil kan jeg kun svare: MÅSKE, ……………………. Men man behøver
ikke deltage i alle arrangementer, hvis man er over 75 år. Så er det
kun et krav, at man deltager i hvert andet.
Jeg har et lille opråb og ønske om jeres hjælp.
Det ser ud til at medlemsantallet er dalende, - eller rettere flere og flere
flytter tilbage til Danmark og vælger samtidig at flytte deres medlemskab
fra helårligt til perioder af et par måneder. Det betyder at
kontingentindbetalingen falder, og enten skal I finde flere medlemmer
eller også SKAL I deltage lige så flittigt i arrangementer som hidtil.
Køkkenet og baren har igen i år været hjertet eller centrum for vore
Arrangementer og vore Torsdagstræf. Selvom vi har skiftet
køkkenpersonale, har vi dejligt kunne holde den samme høje standard,
som Klubben har været vant til.
Så fra Bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Margit og Niels Peter, som
beredvillig tog over, da Puk ønskede at stå fra borde.
Det er ikke kun det lønnede personale, der har gjort, at vi er kommet flot
igennem 2019.
De frivillige hjælpere har i stort tal tilbudt deres hjælp, når der har været
brug for det. De har været med til at skabe rammerne for alle de
arrangementer og aktiviteter. Uden dem kunne vi i Bestyrelsen ikke
have holdt det høje tempo.
Det gælder både dem som laver lækre salater, dem der sidder på
Olsens Plads, dem der vander planter, passer biblioteket, sy for os
(puder, dække, etc.) plakatfremstilling, borddækning med pynt, - ja jeg
kunne blive ved.
Bestyrelsen blev sidste år enige om, at vi gerne ville forsøge med en
mindst mulig bestyrelse. Vi ville gerne uddelegere opgaverne så
ansvaret blev fordelt på flere skuldre og så vi fik aktiveret flere hjælpere.

Det synes vi faktisk er lykkes. Efter lidt opstartsvanskeligheder, kører det
faktisk godt, - især fordi alle løfter, der hvor de skal og hjælpere bakker
op. Sommetider må formanden træde i karakter, når han føler, at det
bliver for meget for enkeltpersoner, men altid får han svaret, - at det skal
han ikke blande sig i.
I 2019 er det også kommet på plads med annoncørerne. Flere er
kommet til og reklamerne kommer nu også op på skærmen. Tak til Lotte
og Teamet.
Som jeg indledte med, er økonomien i 2019 tilfredsstillende. Ingen
uforudsete omkostninger, og mod slutningen af året, havde vi også
penge når til at købe 2 solide skabe.
Hyldeplads har hele tiden været en mangelvare. Nu har vi fået mere, og
så venter vi lige på at naboen, som har ødelagt væggen, får udført
reparationen, så vi også kan benytte skabspladsen.
Når jeg omtaler uforudsete omkostninger, så har Bestyrelse været lidt
fremadsynet. I vores lejekontrakt, står der, at vi har ansvaret for alt
indvendigt inventar, herunder køle-fryseskabe, A/C etc.
Da vore køleskabe i køkkenet er ved at drysse og ruste indvendigt, og
da vi ikke synes, at det er rart med rustdrys på maden, har vi besluttet at
hensætte Euros 2.000,00 til nye køleskabe i køkkenet. Vi ved at
udsalgsprisen er Euros 2.800,00, men vi tror på gode forhandlere, og
regnskabet for 2019 kan bære det.
Jeg vil afslutningsvis sige tak til Bestyrelsen for deres store og
fantastiske indsats i 2019. Det har været en stor glæde at arbejde
sammen med jer, - altid med humor og morskab. Altid med gensidig
opbakning uden sure miner. Keep up the gooood work.
Jeg er meget glad for, at det ser ud til, at jeg må lide en sæson mere
sammen med jer.

