
Formandsberetning Jökull generalforsamling 2015

Vi er 165 medlemmer af klubben, 

Sidste år på denne tid var vi også 165 medlemmer.

I den nuværende bestyrelse sidder vi: Ellen, Jesper, Mai-Britt, Bettina og jeg.

Vi har i bestyrelsen afholdt 4 møde siden sidst. 

Året der er gået

Takket være vores aktivitetsudvalg ved Lotte og Helle blev der først på året afholdt et meget succesfuldt 
foredrag med Marianne Florman

Desuden en weekend på Vinkærgaard med underviser Casper Hedegaard.

Annette Fløe har været  var arrangør et foredrag om Gædinga 

Af ture er der i år afholdt 

Molstur

Fastelavns tur

Kristi Himmelfarts tur

Pinsetur

Moesgård tur

Set vil Ellen fortæller mere om

Stævner

Vores forårsstævne var en stor succes, vi fik mange positive tilbagemelding.

Men desværre måtte vi aflyse efterårsstævnet. 

Som noget nyt vil et af vores stævner bliver arrangeret i samarbejde med Toppur, 

Det fortæller Bettina mere om

Omkring vores Elektronisk blad, kan jeg sige at,

 Vi er holdt med at sende det ud regelmæssigt, fordi der ikke har været stof nok.  Så nu er det blevet sådan, 
at der sendes ”info” rundt, når der er noget at informerer om. Det kan ses på 3 platforme: mailbook, 
hjemmesiden og Facebook.

Og nu vi snakker om Hjemmeside



 Så er vi lige gået i luften med klubbens nye mere brugervenlig hjemmeside, som Bettina er web master på. 
Den kan man checke in på via sin mobil, tablet eller pc.

Alle er velkommen til sende billeder eller andet materiale til hjemmesiden.

I bestyrelsen er vi meget enige om at sætte Focus på Klubbens kerneværdier som 

Ture – Molstur – Pinsetur etc.

Og Stævner

Få men gode ting

Ved sidste generalforsamlingen sidste blev der valg følgende udvalg 

Aktivitetsudvalg

Turudvalg

Vi havde i forvejen et

Et Stævneudvalg og et molstur udvalg

Status i dag er at vi har et stævneudvalg og et molsturudvalg, de andre udvalg har trukket sig, 

Jeg vil gerne sige tak for jeres indsats.

Vi i bestyrelsen mener, at vi fremover skal holde os til de to eksisterede udvalg

Stævneudvalget og  molsturudvalget, 

Og så fra bestyrelsens side have Ellen som tovholder på ture.

Og Mai-Britt som tovholder på aktiviteter 

Så hvis man, som medlem ønsker at arrangere noget, en tur, et kursus, et foredrag. Så er det bare at 
kontakt bestyrelsen. Koordinerer og finde en dato, vores web master Bettina vil sende info rundt til alle 
medlemmer, der være mulighed for at få et tilskud til arrangementet.                                      

 Det er vigtig her lige, at nævne, at som forslag stiller, står man selv for sit arrangement!


