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                    Generalforsamling onsdag, den 13.1.2021. 

 

2) Formandens beretning  

Der var fint fremmøde i januar, februar, men så kom Coronaen. 
Der var ved at komme godt gang i fremmøde igen efter sommerferien, men så..... 
Der er stærkt fokus på det sociale, hvor man mødes om en fælles interesse under hyggelige former. Når vi lukker 
ned fornemmer man tydeligt et savn hos medlemmerne, Det har været meget tydeligt under Coronaen. 
 
Vi har pt. 148 personer på medlemslisten. 
I 2019 deltog 2350 personer i onsdagsturneringer. 
I 2020 har 1267 deltaget. 
Ikke kun på det sportslige område har vi været ramt. Regnskabet viser et ret stort underskud, men vi har stadig en 
tilfredsstillende formue. Man kunne sige, at vi har vist rettidig omhu ved at bringe formuen under 50.000, hvilket er 
anbefalet under nye bankbetingelser. Underskuddet skyldes primært manglende aktivitet – såvel 
onsdagsturneringer som venskabsturneringer. 
Vi har savnet venskabsturneringer, som alle er blevet aflyst, men det lykkedes at afvikle udebanemesterskaber i 
Åbybro med ca. 60 deltagere. 
 
Der er allerede planlagt venskabsturneringer i 2021. 
 sammen med Mollerup, Grenå og Hammel.: 
 Mollerup (12.maj hjemme og 31. august ude). 
 Grenå (1. juli ude og 18. august hjemme). 
Hammel (3. maj ude og 15. september hjemme). 
 Datoer findes på hjemmesiden Vi håber de planlagte arrangementer bliver afviklet. 
Senere fastlægges sted og dato for udebanemesterskab. 
 
Det er i 2020 ikke lykkedes at opfylde seniorklubbens formål fuldt ud. 
Der har været arrangeret mange ugentlige turneringer, men der har også været rigtig mange aflysninger. 
Alle venskabsturneringer har desværre været aflyst. 
Udebanemesterskabet er heldigvis afviklet. 
 
Med de nuværende restriktioner er det ikke muligt at afvikle en generalforsamling med fysisk fremmøde. 
Bestyrelsen modtager gerne kommentarer – disse kan fremsendes til undertegnede. 
 
Vi vil derfor, så snart det er forsvarligt, indbyde til møde i klubhuset.  
 
Desuden håber vi, at vaccinationer og stramme restriktioner vil muliggøre tilbagevenden til et mere normalt år. 
 
På bestyrelsens vegne 
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