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Så er mit tredje år i ledergruppen afsluttet. Et af de mest

turbulente og forvirrende år, jeg har været en del af. Og det er på

trods af, vi næsten var en helt ny gruppe da jeg blev valgt ind for

tre år siden.

Selvom det har været et turbulent år, med mange regler og

undtagelser. Så synes jeg også det har været et år, hvor man

virkelig har kunnet mærke, hvad vores klub består af. Og det er

klubånd. Det gælder både  den ansatte (Jens), frivillige og

medlemmer.

Jens som gøre et kanont arbejde med rengøring, regler og sørger

for at få ordnet mange småting, herunder nedlukningen. Jens er

her med det samme der er behov for ham. Han er en stor del af

hallen og foreningen. Han er i år også indstillet til årets VIF’er, af

mange gode grunde. Men der er ingen tvivl om at, der er mange

som sætter pris på Jens’ tilstedeværelse her i klubben.

Alle de frivillige som opdaterer sig på regler og rengøring hele

tiden, og medlemmer for at være økonomisk støttende overfor

klubben. Det er virkelig få personer som har meldt sig ud af

klubben det seneste år.

Vi har så mange frivillige kræfter i klubben. Alle har været med til

at sætte sig ind i reglerne. Har der været forvirring i forhold til

regler, så har vi i ledergruppen været med til at forstå alle

reglerne og undtagelserne.



Der er rigtig mange som er gode til at henvende sig til os, hvis der

er noget man er i tvivl om. Vi i ledergruppen kan kun blive bedre

af, at vide hvad i har i tankerne. Hvis i mangler noget fra os, så er

det vigtigt at i henvender jer. I kan sagtens have en forventning til

os, om at vi skal henvende os til jer. Men det er vigtigt at i

henvender jer til os, hvis i ønsker noget fra os. Måske er vi ikke

klar over jeres ønsker, så henvend jer hellere, så vi er klar over

det.

Ellers har det seneste år også budt os, at vi måtte miste en af

vores mest ihærdige frivillige. Jeg er ikke selv klar over hvor længe

Bino har været en del af klubben, men jeg er klar over at det var

mange år. I de år jeg har været en del af klubben, har han

indprentet sig i mit sind, som en ægte klubmand. Han ville gå

rigtig langt, for at gøre det bedste for klubben. Han har derfor

også på godt og ondt, været kritisk og rosende til

generalforsamlinger og andre møder. Der er ingen tvivl om at

Bino vil blive en savnet mand her i klubben. Vi har derfor valgt at

dedikerer dette års VIF’er til Bino.

Fra en klubmand til en anden. Så har det jo også været året hvor

Kaj Agerskov har rundet de 50 år som en del af klubben. Om man

siger tillykke til ham for at holde ud, eller tillykke til os for at

kunne holde ham fast. På klubplan er det i hvert fald en stor

succes at holde et medlem i 50 år, og vi er glade for at du har

bidraget til klubben i så mange år. Vi vil også gerne opfordre til at

man igen som man gjorde med Kaj, henvender sig, hvis der er et

medlem som rundet et skarpt hjørne i klubmedlemsskab. Vi vil

gerne ære Kaj med en buket blomster fra foreningen.



Ellers er vi jo gået ind i året, hvor der nu skal søges forskellige

puljer og fonde til halbyggeriet i 2022. Vi glæder os jo helt vildt til

at kunne komme i gang med byggeriet til næste år. Det håber jeg

også i andre gør. Jeg håber virkelig også man husker at anerkende

de personer som arbejder med projektet. For der ligger mange

mange timer bag dette projekt. Flere end vi måske overhovedet

kan forestille os. Det er et projekt som kommer til at glæde os alle

sammen. Så jeg vil virkelig gerne anerkende de kræfter der ligger

bag dette projekt. Det er virkelig en flot arbejdsindsats.

Sidst men ikke mindst, så har det selvfølgelig på mange områder

været et stille år udadtil, selvom der stadiger sket noget bag

kulisserne. Der har været meget sport og mange arrangementer

som måtte aflyses. Det er derfor også meget glædeligt at vores

sponsorafdeling kører rigtig godt. Med en ny hovedsponsor vi har

fået ind, så lægger Henrik et kanont arbejde, for at skaffe så

mange midler til klubben som muligt.

Vi ser nu mod lysere tider igen med arrangementer, og håber vi

snart kan få gang i noget fotovogn og andre arrangementer. Om

ikke andet så er der i hvert fald årets halfest d. 6. november at se

frem til.


