
Status 
 

Efter endnu en hård chokstart for den nye år i 2020 og videre ind 2021 ser det nu ud 

til at vi kan komme i gang med alle de sædvanlige aktiviteter. 

 

Bestyrelsen har valgt denne gang at lade generalforsamlingen foregå under andre 

former, primært for at flytte forbruget af kassen fra et enkelt arrangement til at 

kunne understøtte flere andre arrangementer mere. 

 

Klubben har for indeværende 97 medlemmer. 
 

 

Afholdte arrangementer: 
 

Den sidste aktivitet der blev afholdt inden verden gik i stå var vores traditionsrige 

bowling arrangement. Som sædvanligt med god tilslutning. 

 

Så gik verden i stå – ingen hjulfest.  

 

Kr. Himmelfartsturen 2020 til Stralsund havde et rekordagtigt stort antal tilmeldte, 

men måtte desværre også aflyses. Den blev så erstattet af en heldagstur rundt om 

Ringkøbing. 

 

Da der begyndte at komme gang i verden igen, kom der også lidt gang i hjulene. 

 

Aftenkøreturene har også haft pæn tilslutning hver gang og sidste køreaften i år var 

som sædvanlig med afslutning hos Lars Holm – ikke det bedste vejr men nogle havde 

dog modet til at møde op hos Lars i 4 hjul med tag. 

 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til de medlemmer der har påtaget sig at arrangere 

(føre) turene i år – store som små! Med håbet om at de igen har lyst til at være 

medarrangør af aktiviteter samt at der er flere der har lyst og tid til at være med til 

at gøre klubbens ture interessante, spændende og hyggelige. 

 

 

 
 



Næste sæson 
 

Af arrangementer i næste sæson starter vi som sædvanlig op med bowling i januar 

(sidste fredag i januar, dette er dog betinget af nogle omstændigheder på vores 

sædvanlige bowlingsted, en hjulfest en gang i marts, køreaftener fra april, 

søndagsturene og en bededagstur samt Kr. Himmelfartstur som i næste sæson vil gå 

til Zingst (ved Rügen) med forhåbentlig lige så mange tilmeldinger som den aflyste 

Stralsund tur. 

 

Bestyrelsen har i aften afgang af 3 bestyrelsesmedlemmer, som vi takker for deres 

arbejde i bestyrelsen. 
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