
Jokull formandsberetning 2015-2016

Vi har haft et aktivt Jökull år:
• JANUAR - Molstur
• FEBRUAR - Foredrag med Dommer Marie Louise Christiansen
• MARTS - Forårskeppni
• APRIL - Forårsstævne
• MAJ - ØM
• MAJ - Pinsetur
• JUNI - Grundlovstur
• SEPTEMBER - Sensommestævne
• (OKTOBER – Løvfaldskeppni)

Så vi har faktisk haft en aktivitet hver måned i det der må betegnes som ”sæsonen”.

Vi vil stadigt gerne have input til flere aktiviteter. I sær i vinterdelen af sæsonen.

LØVFALDSKEPPNI – ledige pladser......

Tur- og Stævneudvalg fortæller mere om de enkelte punkter.

BESTYRELSEN 

Valgt 5 personer.
Jesper forsvandt uden varsel
I foråret har vi opereret med 4 medlemmer i bestyrelsen

Samarbejdet  er godt i et kreativt miljø.

Vi mangler ikke ideer – nærmere folk til at føre dem ud i livet.

Hvis nogen vil melde sig til AD HOC ”udvalget” ville det hjælpe meget.

ØKONOMI

God økonomi

I sær stævner har givet overskud.

ØM gav et stort 

Pengene skal komme medlemmerne til gode – billigere/gratis aktiviteter.

Regnskab gennemgås af Mai-Britt



MEDLEMMERNE

Vi har i øjeblikket 132 medlemmer.

Ca 20 mindre end sidste år.

Hvorfor færre medlemmer?
Folk ”shopper mere”
Unge får ikke meldt sig ind, når de flytter hjemmefra

Talt med andre klubber – samme tendens

Nogle klubber klarer det ved aktiviteter KUN for medlemmer.

Bestyrelsen har valgt en anden strategi – RABAT til medlemmer. Vil ikke udelukke eller 
”tvinge” folk til medlemskab.

Bestyrelsen mener et medlemstal på omkring 150 er passende for en klub som Jökull.

Vi arbejder på en aftale med at knytte klubben til Birkegaarden – hvilket ikke forpligter 
klubben som sådan – men giver økonomiske fordele.
Containeren står nu på Birkegaarden.

SÆSONEN 2016-2017

Planlagte aktiviteter

• MOLSTUR i januar
• Forårsstævne i April. 2-dages DRL med ABD klasser
• Gædinga kursus/træningsstævne i maj

Andre aktiviteter er på tegnebrættet.

Vi deltager ikke længere omkring afviklingen af ØM. 

Vi håber medlemmerne vil bakke op og glæder os til at se alle til aktiviteterne 2016-
2017.


