
Præsentation af bestyrelse: Lone Nielsen, Lillian Schmidt, Erling Lund Jensen, 

Kenneth Barchwart, samt Ole . 

Der er jævnligt nogle der spørger. Hvad laver bestyrelsen? 

Administration af foreningen efter vedtægterne, samt beslutninger fra 

generalforsamlingen.  

Bestyrelsens prioriteringer. 

1. Styr på logistik og økonomi. At man får et medlemskort når man melder sig ind i 

foreningen. En reminder når man glemmer at forny medlemskabet. Der i pt 240 

medlemmer, med ca. 1/3 mænd og 2/3 kvinder. Der har været 93 ny indmeldelser i 

år. Sidste år ved samme tid var der 244 medlemmer. Det er færre nyindmeldelser i 

år  end tidligere år. 

2. En kultur hvor nye føler sig velkomne. Modvirke klikedannelse – Vi prøver at løse 

en opgave, som vi i virkeligheden aldrig bliver færdig med, - for det handler jo om os 

alle sammen, og vores måde at være på overfor hinanden, ved at tale pænt til 

hinanden, og tag vare på dem der føler sig lidt usikre over at komme et nyt sted. 

3. Prioritering af at det skal være at rart sted at komme, frem for mange 

medlemmer. 

Vi har i år holdt 2 medlemsaftner med omring 70 deltagere hver gang, under 

uformelle forhold, der blev serveret smørrebrød, samt drikkevarer på foreningens 

regning, til alle der mødte op. Det er vigtigt, at I overholder de deadlines der bliver 

sat, da vi ikke kan komme dagen før og bestille 200 stk. smørrebrød. 

Desuden står bestyrelsen for afholdelse af generalforsamling. 

Aktiviteter. Der har igennem året været mange aktiviteter, både af de etablerede 

grupper samt af enkeltpersoner. Facebook bliver brugt flittigt, men husk at ikke alle 

medlemmer er på facebook, vi henstiller derfor til, at jeres opslag også kommer på 

hjemmesiden. Hjemmesiden er også en af de ting som bestyrelsen tager sig af.  

Send opslag til vores webmaster, eller til bestyrelsen, så kommer det på 

hjemmesiden. 

I foråret blev alle frivillige inviteret til grill arrangement i Kanoklubben i Seden. Det 



gøres om en påskyndelse for det frivillige og ulønnede arbejde der gøres. Der har i år 

været debat om at gøre vores arrangementer dyre ved at betale os fra mere 

arbejde. Det er bestyrelsens holdning, at dette på sigt vil skade foreningen, lad os få 

den gamle foreningskultur tilbage hvor vi løfter i flok, så kan flere ting lykkedes for 

os. 

Bestyrelsen er 2 gange om året til formandsmøde samt landsgeneralforsamling i 

Single rock Danmark, samt landsgeneralforsamling. Der drøftes ting af fælles 

interesse for alle afdelingerne. 

Aktiviteter. 

De fleste af vores aktiviteter laves af faste grupper, som derved opnår stor erfaring 

og kan afvikle arrangementerne uden problemer. Der er også enkeltpersoner der 

laver aktiviteter, og det giver meget fornyelse. Har man en ide til en aktivitet man 

gerne vil have andre med til er man meget velkommen til at afprøve om der er 

interesse for det. Facebook er let at slå sådan noget op på, Et arrangement der har 

fyldt meget sidste år er vores nytårsfest. Den har virkelig trukket mange resurser, de 

sidste 10 måneder. 

Der har været en bred vifte af fester igennem året, bl.a. havde vi i foråret landsfest, 

med omkring 200 deltagere fra næsten alle egne af landet, men primært fra Jylland. 

Der er kommet et spørgsmål omkring finansiering af landsfesten. Landsfesterne 

gives i udbud, mellem alle byerne, så kan man byde ind hvis der er interesse. Den by 

der afholder fester løber den økonomiske risiko, og tager evt. overskud. Landsfesten 

i år afholdes i Silkeborg, som et samarbejde mellem Horsens, Aarhus og Silkeborg. 

Af andre aktiviteter kan nævnes, Badminton, Bog og kultur, Biografgruppen, 

Bowling/minigolf, de kulørte kulturelle, Fester jævnt fordelt over året, fredagscafe 

en gang om ugen, Kreativ hold, Læsegruppe, forskellige mad grupper, Natur 

gruppen, Pool, Spis ude, Running dinner, teater gruppe, 

En tak til alle der virker som frivillige i foreningen, Vi ser frem til at se hvad i finder 

på i år. 

 

 



 

 

 

 


