
Formandens	  beretning	  for	  året	  2011	  

Indledning	  

De	  sidste	  4	  år	  her	  i	  klubben	  har	  været	  præget	  af	  stor	  aktivitet	  og	  jeg	  er	  stolt	  over	  at	  have	  været	  med	  til	  at	  
påvirke	  forholdene.	  	  

I	  SBK	  er	  vi	  ramt	  af	  samme	  tendens	  som	  man	  klager	  over	  overalt	  inden	  for	  sejlsport,	  rekrutteringen	  af	  unge	  
familier	  og	  sejlere,	  gennemsnitsalderen	  for	  medlemmer	  af	  dansk	  sejlunion	  kun	  stiger	  og	  stiger.	  

Der	  er	  ikke	  noget	  i	  vejen	  med	  det	  grå	  guld	  inden	  for	  hverken	  sejlsport	  eller	  klubliv,	  men	  det	  er	  et	  problem	  
for	  en	  sport,	  et	  klubliv,	  hvis	  ikke	  der	  sker	  tilgang	  af	  børn,	  unge	  og	  unge	  familier.	  Der	  skal	  være	  en	  fødekæde	  
der	  næres	  hele	  tiden.	  Går	  den	  fødekæde	  i	  stå,	  dør	  sporten,	  så	  sygner	  havnene	  hen.	  

Jeg	  mente	  fra	  starten	  at	  det	  var	  af	  største	  vigtighed	  for	  klubben	  at	  få	  flere	  medlemmer,	  at	  udvide	  klubbens	  
medlemsgrundlag	  for	  at	  højne	  aktivitetsniveauet,	  for	  at	  kunne	  sørge	  for	  at	  der	  kan	  ske	  udvikling,	  der	  kan	  
gøre	  det	  attraktivt	  for	  tidens	  børn	  og	  unge	  at	  gå	  til	  sejlsport	  i	  Skærbæk.	  Derfor	  har	  jeg	  haft	  det	  som	  højeste	  
prioritet	  at	  arbejde	  for	  det.	  	  

Vi	  lagde	  ud	  med	  ikke	  på	  SBK’s	  foranledning	  men	  på	  Fredericia	  Kommunes	  at	  gennemføre	  det	  såkaldte	  
planværksted	  for	  4	  år	  siden,	  hvor	  der	  blev	  kastet	  mange	  gode	  ideer	  op	  i	  luften.	  Havneprojektet	  som	  nu	  
ligger	  her	  kan	  betragtes	  som	  1.	  etape.	  Om	  næste	  etape	  kommer,	  og	  hvornår	  det	  bliver	  er	  ikke	  let	  at	  sige,	  
men	  det	  er	  lykkedes	  at	  få	  sat	  det	  i	  bevægelse.	  	  

Dette	  er	  som	  jeg	  har	  givet	  udtryk	  for	  min	  sidste	  formandsperiode.	  Da	  jeg	  fik	  overdraget	  hvervet	  for	  4	  år	  
siden	  fik	  jeg	  at	  vide	  at	  det	  var	  en	  stille	  og	  rolig	  opgave.	  Det	  har	  det	  ikke	  været,	  og	  det	  fremgår	  også	  af	  
følgende	  punkter	  som	  er	  overskrifter	  for	  arbejdet	  i	  SBK	  de	  forløbne	  år,	  herunder	  det	  sidste:	  

• Etablering	  af	  havneudvidelse	  og	  deraf	  følgende	  grundlag	  for	  tilgang	  af	  nye	  medlemmer.	  	  
• Ny	  hjemmeside.	  
• Gode	  arrangementer:	  standerhejsning,	  førstehjælpskurser,	  motorkursus,	  klubtur,	  kursus	  for	  

hjemmeside,	  nytårskur,	  standerhejsning	  og	  strygning.	  
• Plan	  for	  husning	  af	  klubbens	  aktiviteter.	  
• En	  bæredygtig	  løsning	  for	  klubbens	  administration	  for	  at	  aflaste	  kasserens	  funktion.	  
• Grundlaget	  for	  en	  levedygtig	  ungdomsafdeling.	  
• Udvidelse	  med	  surfaktiviteter.	  
• Indkøb	  af	  nye	  vogne	  til	  transport	  på	  havnen.	  

Efter	  min	  mening	  har	  det	  været	  et	  imponerende	  aktivitetsniveau,	  der	  har	  været	  her	  på	  stedet	  i	  de	  
foregående	  4	  år.	  Og	  det	  har	  måske	  også	  været	  mere	  end	  mange	  synes	  var	  af	  det	  gode.	  Men	  et	  faktum	  er	  
det,	  at	  det	  er	  der	  vi	  står.	  

Nogle	  af	  de	  udfordringer	  som	  vi	  har	  taget	  livtag	  med	  har	  været	  selvforskyldte,	  her	  tænker	  jeg	  på	  
hjemmesiden	  og	  betalingsmodulet	  som	  har	  vist	  sig	  at	  være	  en	  stor	  mundfuld	  for	  nogle	  af	  vore	  medlemmer.	  	  

Jeg	  er	  bekendt	  med	  at	  der	  har	  været	  megen	  snak	  på	  havnen	  om,	  hvorvidt	  man	  overhovedet	  skulle	  betale	  
kontingent.	  Det	  kan	  jeg	  afvise.	  Selvfølgelig	  skal	  man	  betale	  kontingent,	  tidligere	  skulle	  man	  en	  tur	  på	  



posthuset,	  jeg	  tillader	  mig	  at	  stå	  på	  mål	  for	  den	  givne	  ordning	  med	  dankort.	  Er	  der	  noget	  der	  kan	  gøres	  
anderledes,	  givetvis.	  

Hele	  arbejdet	  med	  dette	  tog	  sit	  udspring	  i	  at	  Birte	  meldte	  ud	  at	  hun	  ikke	  længere	  ville	  stå	  for	  det.	  Derfor	  
brugte	  vi	  megen	  energi	  på	  at	  finde	  en	  måde,	  vi	  kunne	  komme	  videre	  uden	  den	  store	  byrde	  med	  
indbetalinger	  og	  fandt	  en	  model	  der	  ikke	  bare	  håndterer	  disse	  men	  også	  hele	  bogføringen,	  men	  da	  vi	  
forsøgte	  at	  få	  det	  sat	  i	  bevægelse	  var	  der	  ingen	  interesse.	  Nu	  forstår	  jeg,	  at	  Birte	  alligevel	  er	  interesseret	  i	  at	  
fortsætte	  som	  forretningsfører,	  det	  skal	  du	  være	  velkommen	  til	  Birte.	  Nu	  vil	  jeg	  så	  opfordre	  dig	  og	  den	  
kommende	  bestyrelse	  til	  at	  tage	  fat	  i	  at	  bruge	  bogføringsdelen	  i	  den	  nye	  hjemmeside,	  så	  det	  på	  længere	  
sigt	  kan	  lade	  sig	  gøre	  på	  helt	  almindelige	  betingelser	  at	  få	  en	  kasserer	  til	  at	  varetage	  dette	  arbejde.	  	  

Hjemmesiden	  er	  pålidelig	  og	  de	  småting,	  der	  har	  været	  med	  den	  har	  kunnet	  udbedres	  på	  en	  let	  og	  hurtig	  
måde.	  Jeg	  er	  ikke	  vidende	  om	  uregelmæssigheder	  med	  folks	  indbetalte	  penge.	  

Mht.	  ungdomsafd’s	  husning	  er	  det	  historien	  om	  gamle	  undladelsessynder	  som	  har	  indhentet	  os.	  Jeg	  er	  
bekendt	  med,	  at	  man	  for	  nogle	  år	  siden	  lod	  muligheden	  for	  at	  disponere	  over	  strandengen	  gå	  sig	  af	  hænde.	  
Det	  skulle	  man	  ikke	  have	  gjort.	  Det	  var	  en	  beklagelig	  fejl,	  kan	  vi	  se	  idag.	  Jeg	  er	  sikker	  på	  at	  man	  dengang	  
havde	  sine	  grunde	  til	  det,	  men	  i	  dag	  fremstår	  det	  som	  en	  helt	  uforståelig	  beslutning.	  Vi	  har	  i	  bestyrelsen	  
taget	  det	  på	  os	  at	  komme	  med	  et	  forslag	  til	  hvordan	  vi	  klarer	  det	  alligevel.	  

	  

Nye	  ledere	  og	  nye	  aktiviteter.	  

Vi	  har	  været	  så	  heldige	  at	  vi	  har	  kunnet	  få	  aktive	  medlemmer	  til	  at	  tage	  handsken	  op	  med	  surf-‐
aktiviteterne.	  Administrativt	  under	  ungdomsafdelingen	  og	  medlemsmæssigt	  under	  SBK	  har	  Henrik	  og	  Hans	  
arbejdet	  med	  børn	  og	  unge	  med	  stor	  succes.	  Det	  er	  lykkedes	  som	  det	  har	  været	  intentionen	  at	  hverve	  nye	  
medlemmer	  som	  indgår	  sammen	  med	  den	  øvrige	  ungdomsafdeling	  i	  et	  fællesskab,	  der	  emmer	  af	  liv	  og	  
aktivitet	  på	  sejleraftner.	  Tak	  for	  det	  store	  arbejde	  som	  er	  lagt	  i	  både	  jollesejlads	  og	  på	  surfbrædderne.	  Flot.	  

	  	  

Kursusaktivitet.	  

Det	  har	  været	  en	  fornøjelse	  at	  SBK	  har	  kunnet	  sende	  ledere	  og	  trænere	  på	  et	  stort	  antal	  kurser	  med	  fuldt	  
tilskud	  fra	  SIF.	  Det	  er	  med	  til	  at	  sikre	  at	  vi,	  hvis	  vi	  spiller	  kortene	  rigtigt,	  vil	  kunne	  se	  livet	  i	  vor	  klub	  blomstre.	  
Inspireret	  af	  hvorledes	  man	  gør	  andre	  steder	  vender	  man	  hjem	  med	  nye	  ideer	  til,	  hvorledes	  vi	  kan	  gøre	  
tingene.	  Noget	  der	  vil	  medvirke	  til	  at	  vi	  vil	  kunne	  trække	  sejlsportsinteresserede	  ind	  i	  vor	  klub	  så	  føromtalte	  
fødekæde	  næres.	  

	  

	  

Arrangementer	  og	  kapsejladser.	  

I	  det	  forløbne	  år	  2011	  har	  vi	  i	  klubben	  gennemført	  de	  vante	  arrangementer,	  desværre	  var	  klubturen	  ikke	  så	  
velbelagt	  som	  vi	  tidligere	  har	  set	  det.	  	  



Men	  på	  fineste	  vis	  har	  vi	  gennemført	  de	  kendte	  kapsejladser	  og	  der	  er	  afholdt	  både	  standerhejsning	  og	  
standerstrygning.	  Det	  summede	  af	  liv	  da	  vi	  pga	  stort	  antal	  både	  var	  nødt	  til	  at	  bruge	  2	  hårdtpressede	  dage	  
til	  optagning.	  

Tak	  til	  kapsejladsudvalget	  for	  at	  gøre	  det	  som	  I	  plejer	  til	  stor	  glæde	  for	  de	  mange	  faste	  besætninger.	  20	  
tilmeldte	  besætninger	  har	  der	  været	  i	  år	  med	  vel	  i	  alt	  3	  gange	  så	  mange	  sejlere.	  Kapsejladsskuret	  forsvandt	  
med	  ombygningen	  på	  havnen	  og	  der	  har	  været	  arbejdet	  med	  en	  løsning	  for	  dens	  genopståen.	  Den	  indgår	  
også	  i	  vores	  helhedsplan	  som	  fremlægges.	  	  

	  

Som	  I	  vil	  blive	  præsenteret	  for	  om	  lidt	  kan	  vi	  fremlægge	  et	  flot	  og	  gedigent	  regnskab,	  som	  i	  den	  grad	  giver	  
anledning	  til	  optimisme	  og	  tro	  på	  fremtiden.	  

	  

Samarbejdet.	  

I	  denne	  anledning	  vil	  jeg	  gerne	  som	  afgående	  formand	  slå	  et	  slag	  for	  det.	  

Jeg	  skal	  ikke	  lægge	  skjul	  på	  at	  jeg	  ærgrer	  mig	  over	  samarbejdet	  her	  på	  stedet.	  Jeg	  er	  naturligvis	  bekendt	  
med	  den	  megen	  snak	  på	  kajen.	  I	  mine	  4	  år	  som	  formand	  har	  jeg	  modtaget	  én	  eneste	  tilbagemelding	  til	  mit	  
ansigt	  om	  bestyrelsens	  arbejde.	  Det	  var	  heldigvis	  en	  fin	  og	  god	  bemærkning.	  Al	  utilfredsheden	  er	  kommet	  
sivende	  som:	  ”snakken	  går	  osv.”	  

Det	  kan	  vi	  ikke	  bruge	  til	  noget.	  	  Det	  er	  for	  surt	  at	  yde	  en	  frivillig	  indsats.	  Hvor	  vi	  i	  udgangspunktet	  skulle	  
have	  en	  fantastisk	  og	  unik	  situation	  her	  på	  stedet,	  oplever	  jeg	  en	  række	  episoder	  i	  min	  formandstid,	  der	  
ikke	  lever	  op	  til	  disse	  principper.	  Det	  virker	  fair	  at	  komme	  med	  kritik	  og	  forslag	  til	  bestyrelsen,	  som	  medlem	  
har	  man	  en	  berettiget	  forventning	  om	  at	  bestyrelsen	  varetager	  alle	  medlemmers	  interesser.	  Der	  gælder	  
dog	  også	  det	  modsatte	  princip,	  at	  ingen	  medlemmer	  har	  fortrinsret.	  Tingene	  bevæger	  sig	  i	  bølger	  og	  
forskellige	  medlemsgrupper	  har	  forskellige	  behov	  på	  forskellige	  tidspunkter.	  I	  den	  forløbne	  sæson	  har	  det	  
stået	  i	  ungdomsafdelingens	  tegn,	  dels	  fordi	  vi	  har	  haft	  den	  store	  medlemssucces	  som	  tilfældet	  er,	  og	  dels	  
fordi	  vi	  som	  det	  er	  de	  fleste	  af	  Jer	  bekendt,	  at	  SBK	  blev	  opsagt	  fra	  det	  gamle	  klubhus	  på	  strandengen.	  
Derfor	  har	  vi	  i	  bestyrelsen	  stridt	  som	  okser	  på	  forskellige	  leder	  og	  kanter	  for	  at	  få	  tingene	  til	  at	  ske.	  Det	  har	  
ikke	  været	  sjovt	  at	  deltage	  i,	  og	  jeg	  har	  ladet	  mig	  fortælle	  at	  det	  er	  faldet	  nogle	  medlemmer	  for	  brystet	  at	  vi	  
har	  brugt	  en	  mængde	  energi	  på	  det.	  Jeg	  kan	  afvise	  at	  der	  er	  sket	  en	  forkert	  disponering	  af	  klubbens	  
resurser.	  Jeg	  kan	  også	  oplyse	  at	  det	  har	  været	  endog	  meget	  svært	  at	  bevare	  engagementet.	  Når	  man	  er	  i	  
bestyrelsen	  har	  man	  ansvaret,	  når	  man	  træder	  ud	  af	  bestyrelsen	  er	  det	  nogle	  nye	  der	  fører	  ordet,	  sådan	  er	  
det,	  og	  sådan	  vil	  det	  være	  herefter.	  	  

Vi	  har	  været	  udsat	  for	  en	  række	  besynderlige	  obstruktioner.	  Jeg	  har	  valgt	  ikke	  at	  gå	  i	  detaljer,	  men	  de	  findes	  
til	  overflod.	  	  

Det	  er	  min	  pligt	  at	  drage	  det	  frem,	  ikke	  kun	  fordi	  jeg	  som	  formand	  –	  måske	  navnlig	  da	  jeg	  er	  afgående	  -‐	  	  skal	  
informere	  medlemmerne	  om	  hvad	  der	  sker	  i	  vor	  midte,	  alt	  andet	  ville	  være	  svigt,	  men	  også	  fordi	  jeg	  har	  
oplevet	  hentydninger	  til	  at	  det	  skulle	  være	  min	  person,	  der	  har	  været	  problemet.	  	  



Det	  er	  rigtigt	  at	  hvis	  vi	  går	  5	  år	  tilbage,	  hvor	  jeg	  ikke	  var	  formand,	  der	  var	  der	  ro,	  helt	  ro.	  Men	  går	  vi	  7-‐8	  år	  
tilbage	  var	  der	  også	  et	  problem.	  

Jeg	  oplever	  det	  som	  et	  problem	  at	  vi	  har	  2	  forskellige	  foreninger	  her	  på	  stedet.	  Havnen	  og	  SBK.	  Jeg	  har	  på	  
opfordring	  fra	  den	  tidligere	  formand	  gjort	  det	  til	  et	  emne	  for	  diskussion.	  Det	  blev	  en	  meget	  kort	  diskussion	  
som	  jeg	  tog	  op	  med	  havnen.	  Der	  blev	  aftalt	  et	  møde	  med	  dette	  som	  emne	  som	  aldrig	  blev	  afholdt,	  emnet	  
totalt	  ignoreret.	  Det	  var	  ikke	  ok.	  	  At	  det	  er	  et	  emne	  er	  stadig	  klart,	  men	  om	  jeg	  vil	  give	  rådet	  videre	  til	  den	  
kommende	  formand,	  er	  jeg	  ikke	  så	  sikker	  på.	  

At	  der	  findes	  problemer	  i	  samarbejdet	  mellem	  Havn	  og	  klub,	  er	  ikke	  noget	  hverken	  jeg	  eller	  den	  foregående	  
formand	  har	  fundet	  på.	  For	  en	  årrække	  siden	  aftalte	  man	  netop	  af	  den	  grund	  at	  der	  skulle	  afholdes	  2	  årlige	  
møder	  med	  det	  formål	  at	  få	  fælles	  fodslag.	  	  

I	  den	  tid	  jeg	  har	  deltaget	  i	  bestyrelsen	  her	  på	  stedet	  har	  dette	  ikke	  været	  tilfældet.	  

Hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  få	  samarbejdet	  til	  at	  køre	  ved	  jeg	  ikke	  præcist,	  historien	  skræmmer.	  Dog	  har	  jeg	  det	  
forslag,	  at	  vi	  alle	  sammen	  insisterer	  på	  at	  tingene	  foregår	  i	  det	  åbne,	  at	  vi	  taler	  sammen	  ansigt	  til	  ansigt	  på	  
generalforsamlingerne.	  Er	  det	  ikke	  det	  som	  vi	  gør	  vil	  mange	  spørge.	  Nej,	  det	  er	  det	  ikke.	  

Er	  der	  noget	  at	  tale	  om	  ellers	  i	  sæsonen,	  så	  indkald	  til	  et	  møde	  og	  få	  det	  ud	  af	  verden.	  Skriv	  til	  
medlemmerne.	  Og	  lige	  en	  opfordring	  til	  Jer,	  øvrige	  medlemmer:	  Skriv	  eller	  ring	  til	  bestyrelsen.	  	  

Der	  findes	  ikke	  her	  på	  stedet	  grundlag	  for	  de	  julelege	  som	  nogle	  har	  kastet	  sig	  selv	  ud	  i,	  og	  der	  er	  ikke	  
grundlag	  for	  hemmelighedskræmmeri.	  Væk	  med	  de	  skjulte	  dagsordner	  og	  lad	  os	  i	  fremtiden	  debattere	  i	  det	  
åbne.	  Der	  er	  ingen	  her	  som	  er	  mere	  kvalificerede	  end	  andre	  til	  at	  have	  en	  mening,	  jeg	  har	  hørt	  og	  set	  det	  
hele.	  

Efter	  min	  mening	  ville	  det	  være	  optimalt,	  om	  vi	  kun	  havde	  én	  organisation	  her	  på	  stedet.	  Vi	  har	  fælles	  
interesser.	  Jeg	  har	  hørt	  fremført,	  at	  det	  at	  lystbådehavnen	  er	  en	  forretning	  skulle	  være	  en	  hindring.	  Det	  
mener	  jeg	  ikke	  det	  er.	  Helt	  konkret	  kunne	  man	  gøre	  det,	  at	  man	  lagde	  SBK	  ind	  under	  lystbådehavnen	  og	  
kørte	  SBK	  som	  et	  udvalg	  under	  havnen.	  Det	  ville	  selvfølgelig	  kræve	  en	  udvidelse	  af	  havnens	  bestyrelse,	  det	  
er	  blot	  en	  formalitet.	  	  

Vi	  har	  nu	  et	  væsentligt	  større	  antal	  medlemmer	  i	  både	  havn	  og	  klub,	  så	  der	  er	  nu	  mulighed	  for	  at	  tænke	  ud	  
af	  boksen.	  

	  

Det	  projekt	  som	  vi	  herefter	  fremlægger	  for	  Jer	  skulle	  efter	  min	  oprindelige	  køreplan	  have	  været	  forelagt	  Jer	  
på	  et	  møde	  før	  sommerferien.	  Jeg	  kan	  fortælle,	  at	  det	  ikke	  er	  med	  min	  gode	  vilje	  at	  det	  er	  gået	  sådan.	  

Jeg	  har	  den	  glæde	  her	  i	  aften	  at	  kunne	  fortælle	  at	  projektet	  er	  godkendt	  ved	  kommunen	  og	  
byggetilladelsen	  er	  i	  hus.	  Vi	  har	  som	  et	  team	  i	  bestyrelsen	  arbejdet	  hårdt	  for	  at	  få	  det	  strikket	  sammen,	  så	  
det	  tilgodeser	  medlemmernes	  interesser	  på	  bedste	  måde,	  ikke	  kun	  ungdommen,	  surferne,	  kapsejlerne,	  
men	  alle	  medlemmerne.	  Når	  vi	  har	  mødt	  modstand,	  har	  den	  næste	  person	  taget	  over	  og	  på	  den	  måde	  er	  
det	  lykkedes	  at	  holde	  gryden	  i	  kog.	  



Vi	  får	  med	  et	  nyt	  nøgle/låsesystem	  mulighed	  for	  at	  kunne	  åbne	  klubhuset	  for	  medlemmerne	  på	  helt	  
anderledes	  måder	  end	  hidtil.	  Det	  vil	  I	  komme	  til	  at	  høre	  mere	  om.	  

Vi	  er	  lykkedes	  med	  at	  lave	  et	  projekt,	  der	  hænger	  sammen.	  Vi	  fremlægger	  det	  for	  Jer	  i	  en	  samlet	  pakke.	  
Landet	  ligger	  således,	  at	  vi	  har	  fået	  tilsagn	  fra	  havnen	  om	  at	  den	  vil	  låne	  pengene	  til	  projektet	  i	  banken,	  
Klubben	  vil	  i	  en	  årrække	  skulle	  betale	  en	  overpris	  svarende	  til	  financieringsomkostningerne	  og	  
tilbagebetaling	  af	  lånet.	  Efter	  en	  fastlagt	  periode	  på	  anslået	  16	  år	  går	  vi	  tilbage	  på	  den	  oprindelige	  husleje.	  
Den	  nuværende	  lejekontrakt	  på	  klubhuset	  udløber	  2019.	  Når	  det	  sker	  vil	  der	  efter	  min	  mening	  blive	  basis	  
for	  at	  der	  kan	  ske	  en	  lejenedsættelse	  på	  den	  lejekontrakt	  der	  kører	  i	  dag.	  Men	  det	  må	  den	  fremtidige	  
bestyrelse	  tage	  sig	  af	  –	  at	  forhandle	  en	  aftale	  på	  plads.	  

	  

Afslutning.	  

Som	  det	  fremgår	  af	  det	  fremførte	  er	  det	  med	  blandede	  følelser	  at	  jeg	  slutter	  af.	  Jeg	  er	  stolt	  over	  de	  mange	  
ting	  som	  den	  nuværende	  bestyrelse	  er	  lykkedes	  med.	  	  Men	  beklager	  for	  os	  alle	  sammen,	  at	  vi	  er	  blevet	  
mødt	  med	  de	  arbejdsforhold	  som	  det	  har	  været	  tilfældet.	  Men	  det,	  der	  står	  tilbage,	  er	  et	  solidt	  stykke	  
arbejde,	  der	  hænger	  sammen	  praktisk	  og	  økonomisk,	  klubben	  er	  i	  en	  særdeles	  sund	  almen	  tilstand	  som	  vi	  
siger	  det	  medicinske	  fagsprog.	  Så	  god	  som	  nogensinde	  før.	  Økonomien	  er	  i	  god	  form,	  medlemstallet	  er	  i	  
kraftig	  vækst	  i	  alle	  aldersklasser	  for	  at	  knytte	  en	  tråd	  tilbage.	  Der	  ligger	  et	  køreklart	  projekt	  lige	  til	  at	  gå	  
ombord	  i.	  

Flere	  medlemmer,	  flere	  muligheder	  og	  en	  solid	  stab	  af	  engagerede	  og	  dygtige	  ledere.	  

Hvad	  der	  venter	  herefter	  er	  at	  føre	  det	  næste	  ud	  i	  livet,	  at	  passe	  på	  og	  nurse.	  Det	  vil	  jeg	  ønske	  den	  
kommende	  bestyrelse	  held	  og	  lykke	  med.	  	  

Til	  slut	  vil	  jeg	  takke	  den	  øvrige	  bestyrelse	  for	  mange	  hyggelige	  timer,	  hvor	  vi	  har	  arbejdet	  med	  vigtige	  ting	  
såvel	  som	  mindre	  vigtige	  ting.	  	  


