
Nytårstale 2020, 5. januar 2020 

 

Jeg ønsker et godt nytår til alle, -- også Doris, Flemming og Palle. 

      

Det er en dejlig tradition, at vi på den første søndag i det nye år, lige 

giver os mulighed for at ønske hinanden et rigtigt godt nytår, selv 

om det ofte vil falde sammen med Hellige 3 konger og 

pakkeuddeling i den spanske kultur. 

Sidste år var det den 6. januar og altså nu den 5. 

Hvad skete der med 2019? 

Det gamle år er ultrahurtigt forsvundet. Det er jo rigtigt, at jo ændre 

man bliver, jo hurtigere går tiden. 

Hvor blev det af? 

Året er måske forsvundet, blandt andet fordi I alle er medlemmer af 

en meget aktiv forening med meget aktive medlemmer, der i 

fællesskab holder os alle aktive. Lige fra vandreture for kroppen, 

over billard og bridge for hjernen, men også med mange og meget 

sociale aktiviteter. 

Vi har nu forladt et år med mange forskellige aktiviteter, og der er 

sket ændringer. Sommetider hører jeg, nogle sige at der er for 

mange aktiviteter,- vi kan jo ikke følge med, - men dertil skal I 

huske, at man ikke nødvendigvis behøver at deltage i alt.  



Er man over 80, må man gerne springe over en gang imellem, men 

da I alle føler jer som 60 årige, er det jo ikke mange, der kan tillade 

sig at springe over.  

Bliv ved med at deltage, så forbliver i unge. 

2019 bød også på ændringer. Efter ønske fra bestyrelsen blev den 

minimeret til kun 5 medlemmer og 2 suppleanter. 

Og lad mig sige det med det samme.  

Det synes vi faktisk har virket.  

Indledningsvis gav det mere arbejde til den enkelte,  

Nogle ting har vi også gjort godt, noget har vi gjort forkert og noget 

har vi måske glemt 

men efterhånden som vi har fået flere ”små hjælpere” og lært at  

uddelegere opgaverne, er det kommet til at virke. 

Der er nogle (der efter eget ønske) har være hårdt spændt for, men 

som har lært at uddelegere og bruge hjælpere.       

Bestyrelsen synes faktisk at 2019 er gået godt. 

Så nu tager vi fat i 2020, og skønt kalendere siger, at vi bliver ældre, 

så ved vi jo bedre. Vi vil stadig være unge. 

Jeg kan love jer, at aktivitetsniveauet ikke bliver mindre. Jeg kan 

også love, at bestyrelsen er rede til at lytte til nye forslag, så kom 

bare med dem.  

Vi vil gerne afprøve nyt, uden at ødelægge traditioner.  

For os,- og for forhåbentlig også jer, så betyder det sociale meget.  



Vi er en social forening med plads til alle. Der skal være plads til 

alles holdninger, uden at man bliver mobbet ud (med mindre man 

er seriemorder eller lignende).  

Sidste år sagde jeg det samme, og vi synes faktisk, at der er en 

munter og behageligt miljø, men vi vil gerne forstærke denne 

indsats endnu mere i 2020.  

Tag endnu bedre mod nye mellemmer, vær endnu mere tolerant og 

forstående over for andre medlemmer. Og sørg for at der kommer 

nye medlemmer til.  

Det har vi faktisk brug for. Hvis vi hver især lover at komme med et 

nyt medlem, så vil 2020 se godt ud. 

Der er god gang i foreningen. Det er vi ikke i tvivl om. 

Der er dog et sted, hvor medlemmerne tilsyneladende ikke kan 

holde den unge alder og holde gang i ”butikken”. 

Det ser ud som om, at herrebillard smuldre lidt. Ja de er faktisk nu 

blevet overhalet af damebillard. 

En gammel statsminister sagde engang: Kan vi ikke gøre det lidt 

bedre. Med alle de mænd, som er i klubben, kan vi så ikke gøre en 

indsats for at herrebillard kommer op på mærkerne igen. 

Marketingafdelingen har i 2019 gjort en stor indsats for at få 

annoncører til ”butikken”, så jeg synes vi så skal huske at gøre en 

indsats i 2020 for at støtte dem. Vi sender gode nytårstanker til alle 

annoncører.  

Ud over naturligvis at ønske jer alle et rigtigt godt nytår, vil jeg især 

også ønske et fantastisk godt nytår  



• til alle dem der er ansatte,  

• til alle bestyrelsesmedlemmerne,  

• og til alle hjælpere, der har meldt sig hen ad vejen 

Uden alle disse menneskers formidable indsatser ville ”klubben” 

aldrig havde fungeret så godt. 

Et særligt godt nytår til dem 

Inden jeg så slutter helt, er jeg blevet pålagt at sige 

• 4 kanapeer, og 

• 2 sandwich per person 

 

Rigtig godt nytår til alle 

 


