
Velkommen til jer alle. 

Det er en tradition - en tradition som naturligt er bundet til en klub 

som vores og som vi naturligvis vil ære. 

Atter i år har vi desværre måtte tage afsked med flere af vores med-

lemmer, som således ikke er blandt os mere. Ingen nævnt - ingen 

glemt, men jeg vil bede generalforsamlingen rejse sig, og sammen hol-

de 1 minuts stilhed, hvor vi hver især kan mindes disse mennesker. 

Æret være deres minde. Tak. 

2018 blev på mange området et særpræget og mærkeligt år. Sidste år 

sagde daværende fungerende formand, at vi ville investere i fremtiden. 

Han var ikke klogere. Den valgte formand blev hurtigt klogere. 

Han havde lavet en aftale med den forrige formand om at han ville 

overtage formandskabet i cirka et år, indtil Kurt kom tilbage sent i 

2018. 

Vi gemte sågar en plads i bestyrelsen til ham. 

Kurt kom bare ikke tilbage sent i 2018, og ved juletid meddelte han, 

at han gerne ville løses fra bestyrelsesposten, for hans tilstand var 

fortsat usikkert. 

14 dage efter generalforsamlingen meddelte den valgte kasserer så, at 

han desværre også måtte trække sig både fra det job, og som ”mester” 

i bridge. 

Hen over sommeren brugte vores bartender så tiden til at finde ud af, 

at 16 år var rigeligt - så hun forlod os også. Hun ville også prøve noget 

andet. 

I slutningen af 2017 iværksatte daværende bestyrelse en undersøgelse 

af at få køkkenchefen på ganske almindelige ansættelsesforhold. Det 

tog noget tid - bl.a. fordi jeg ikke var der altid, inden vi fik det på 

plads og i mellemtiden fik PUK et andet tilbud som bl.a. frigjorde 

hende fra alle aftentjanser. 

Ja, der skete en stor udskiftning på en gang.  MÅSKE skulle man ikke 

have valgt den formand. 

Det var en holdholdsvis ung bestyrelse - ja jeg mener ikke ung i alder, 

men i erfaringer med bestyrelsesarbejde i denne klub. 

Så vi manglede 

• Kasserer 



• Bartender 

• CHEF i køkkenet 

Jeg kan love jer, det er svært at banke en kasserer op af jorden. Hel-

digvis meldte AM sig med erfaring fra anden klub, men meget hurtigt 

fik hun et større anfald, og måtte erkende, at det vat for meget. Mere 

end 1200 bilag, en halv million kroner (65.000 euros) og et utal af ar-

rangementer etc. Det var et chok. 

Bartender gik noget lettere. Brinnie meldte sig hurtigt, men det gav 

lidt andre problemer. Hun var lige valgt til bestyrelsen. Vi løste det 

ved, at det kun er torsdagsbaren der giver betaling, og den er fast - 

ligegyldig hvor mange timer, ligegyldig hvor mange andre arrangemen-

ter, der er tale om. 

Køkkenchefen er jo et 2019 problem, så det omtaler jeg ikke her. 

En stor tak til de gode medarbejdere der forlod os, og et varmt vel-

kommen til de nye, som har meldt sig på banen. Det skal nok blive 

godt. 

I bestyrelsen har vi også overvejet vores lokalesituation. 

Vi har konstateret, at der er 5 år tilbage af vores kontrakt (4½) og det 

er måske lige et år for tidligt at begynde at tale om forlængelser, men 

tiden nærmer sig. 

2018 var også året hvor der skete lidt på skattefronten. Pludselig var 

der nogle, som forlod området, pludselige var der mange som ændrede 

helårskontingent til månedskontingenter. Det ses også tydeligt på 

indtægten for medlemmer. Der er sket et fald, som tilsyneladende 

fortsætter. 

For 3 år siden blev kontingentet sat ned fra 60 euros til 40 euros for 

året. Dengang var der også flere medlemmer, og den dræstige sænk-

ning af kontingentet koster nu. Derfor foreslå vi en stigning fra næste 

nytårsskifte. 

Vi har også i 2018 konstateret at det er tid til at ændre lidt på vores 

turarrangementer. Vi tog en chance i efteråret, som gav et mindre un-

derskud, så i 2019 har vi ændret, således at de lange ture er blevet 

gennemført sammen med kirken, hvilket allerede har resulteret i 

overskud. 

Som omtalt i Nytårstalen har vi brugt penge i 2018. 



Det fremgår tydeligt af årsregnskabet, som kassereren gennemgår se-

nere. 

Vi har brugt penge på nyt klaver, A/C som virker, ny fryser, nyt køle-

skab, overvågning, lønomkostninger der er steget 20% og mange an-

dre ting. 

Bestyrelsen synes faktisk at det er gået godt med aktiviteterne 

• Syng Sammen, som bruger alt vores papir og heldigvis det nye 

keyboard. 

• Bankospil, hvor enkeltpersoner løber med alle gevinster. 

• Torsdagsåbent hvor der ca. er 80 hver gang. 

• Billard, som for herrerne er faldet lidt i antal, men hvor damerne 

nu også er kommet godt med. 

• Foredrag som alle har været meget spændende og givende. 

• Vandreture for både unge og seniorer. 

• Strikkeklubben eller skal jeg sige Nørkleklubben. 

• Dans for hardcore og med spanske danse. 

• Grill søndage, hvor en enkelt blev til gule ærter. 

• Særlige arrangementer som 

o Gensynsfest 

o Ålegilde 

o Mortens Aften 

o Julefrokost 

o Juleaften 

o Nytårstaffel 

o Påskefrokost 

o Special arrangementer for  

▪ Billard 

▪ Bridge 

▪ Kirken 

På den kedelige side kan jeg nævnte 



• Den mangfoldige afgang af erfarne medlemmer, som gjorde at 

bestyrelsen kom på hårdt arbejde. 

• Der er været et par medlemmer, som vi desværre måtte bede om 

at tilpasse sig på en mere deltagende måde. De valgte at smutte. 

• Resultatet af årets regnskab, hvilket dog bunder i engangsinve-

steringer. 

• Vi har endnu ikke fundet en til at tage sig af og finde sponsorer 

og annoncører. 

En særlig stor tak til de mennesker, som virkelig har taget over når 

formanden ikke har været der. Der er udvist stor korpsånd. Der er 

opstået en musketer ed: en for alle, alle for en. Tak for det. 

Bestyrelsen har gjort fejltagelser men har også indhøstet mange erfa-

ringer. Bestyrelsen har bl.a. erfaret, at der faktisk er mange, som godt 

vil give en hånd med, når vi har råbt på hjælp. Bare det er definerede 

opgaver, som man ikke behøver deltage i hele året. Sammen med en 

særlig god samarbejdsånd - en musketer ed, er jeg faktisk helt sikker 

på at selv om 2019 vil bringe lige så mange udfordringer, så er de 

indstillede bestyrelsesmedlemmer klar med hud og hår - hård hud til 

at følge op på den gode stemning der fortsat lever i klubben. 

På denne baggrund ønsker bestyrelsen (hvis den genvælges) at vi la-

ver lidt om på organisationen. Vi går ikke ud og ændrer på vedtægter-

ne. Vi holder os indenfor rammerne. 

Bestyrelsen har flere gange drøftet et særligt emne. Et emne som et 

medlem for få uger siden lavede et godt indlæg om på FB. Tak for det. 

Når man som bestyrelsesmedlem eller hjælper har lagt mange timer 

og hårdt arbejde i et arrangement, er det faktisk dræbende for motiva-

tionen, når man i krogene kan høre negative udmeldinger. 

Bestyrelsen har været - og er fortsat opmærksomme på, at man ikke 

skal være nærtagende og er opmærksom på, at man ikke skal lægge 

for meget i det, men er man træt, er den slags brok kedelig at høre. 

KNUD må jeg anvende din lille ”brok” for den er sød og uskadelig. 

I bestyrelsen er vi blevet enige om at der er forskel på brok og kon-

struktiv kritik. 

Brok er når negative udmeldinger siver rundt blandt medlemmer 

uden rigtigt at blive sagt de rigtige steder, - til de rigtige personer. 



Konstruktiv kritik er derimod med til at dagligdagen bliver bedre, og 

på den måde kan man fortælle, hvad man synes godt kunne være 

bedre. 

 Læg mærke til mit ordvalg. 

Jeg siger: godt kunne være bedre, eller anderledes, end i stedet at for-

tælle hvad der er skidt. 

Vi synes selv vi gør noget, for at tingene skal blive lettere. På plaka-

terne er vi begyndt at sætte en ansvarshavende på, som man altid 

kan kontakte, hvis man har noget man gerne vil videregive. 

Vi overvejer også at få valgt en brok-vismand, eller en brok-ombuds- 

mand eller en overbrokkemester som man kan kontakte, hvis man 

virkelig har noget brok, man vil af med- ☺    

Ja det er jo latterligt. Lad os hellere blive enige om, at vi har det godt, 

vi er en social forening, som giver plads til alle - næsten alle Flem-

ming, har indbyrdes respekt for hinanden og tager udpræget hensyn 

til hinanden. 

Som en god ven sagde for et par uger siden:   

Jeg har faktisk besluttet mig for, at jeg fremover VIL VÆRE POSITIV I 

RESTEN AF MIT LIV. 

Jeg tror, vi alle kan tilslutte os dette slogan. 

Jeg burde jo slutte med at takke stort set alle. Alle dem 

• Dem der passer Olsens Plads,  

• Hende der laver de fine plakater,  

• Dem som sørger for borddækningen,  

• Salatpigerne til vores grillsøndage,  

• Dem som står for pasning af baren,  

• Dem der laver alle diverse småreparationer,  

• Arrangere juleaften 

• Osv. Osv.  

 

Jeg vil dog begrænse mig til at sige TAK til alle som i stort eller småt 

har givet et nap med. Alle har været med til faktisk at gøre det en dej-

lig oplevelse - selv om jeg kun har været på halv tid. 


