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Generalforsamlingen 2013
Tirsdag den 22. januar afholdte klubben den årlige Generalforsamling, 24 medlemmer var mødt op i
Himmerlandsstuen på Kulturstationen, et meget fint fremmøde. Jens Søndergaard dirigerede os igennem
dagsordenen på en professionel og sober facon.
Klubbens formand gennem 10 år, Arne Poulsen ønskede ikke at fortsætte. Ligeledes fratrådte Jonna Møller
efter mere end 12 år i bestyrelses arbejde. Thomas Nielsen fratrådte som kasserer, da han starter egen
virksomhed inden for regnskab og bogføring.
Henrik takkede de afgående med en blomst og lidt vin, og fortalte om Arnes 25 år i klubben heraf 5 år som
næstformand og så de sidste 10 som formand, om Jonna der var med til at genstarte klubben i 1978 og om
Thomas mangeårige medlemskab trods sit ”landsdels fravær”.

Generations skifte
Nyvalgt til bestyrelsen blev Jesper Carl, Heins Rye Madsen og Michael Niss. Det kan man vist godt kalde for
et generations skifte. På sit første møde konstituerede bestyrelsen sig sådan:
Formand Ole Jensen med korttegner udvalg.
Næstformand Henrik Houmøller med Reb-O-Adv udvalg og Find
Vej konceptet.
Kasserer Jesper Carl med økonomi udvalg og aktivitetsplan.
Sekretær Michael Niss med hus udvalg, hjemmesiden og
medlemsbreve.
Aktivitetsleder Heins Rye Madsen med aktivitetsudvalg, MTBO
udvalg og løbstilmelding.

Nye initiativer
Klubben har i de seneste år oplevet en jævn
fremgang i medlemstallet. En udvikling man ønsker
at forcere med nye initiativer.
Næsten allerede inden den nye bestyrelse har sat
sig på stolene, satser vi offensivt på børnefamilier,
en ide som Heins er kommet med. Ideen er at
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imens far og mor er i skoven til fods eller på cykel, vil en ny ”Bedstemor” ordning tage sig af børnene. Enten
vil de komme i skoven på en ”Tarzan bane” eller en ”Billede lotteri bane”.
I foråret vil vi gå aktivt ind DOF projektet
”Find vej…”, der også appellerer til
børnefamilier.
Hvis der er nogen der tænker: ”Det vil jeg
gerne hjælpe med”, så kontakt Heins på
heins@madsen.tdcadsl.dk Der er altid plads til en mere i et udvalg.

Foråret venter os
Med et velbesøgt ”Tømmermandsløb” og nogle
vinter løb er vi godt på vej til et forår fyldt med nye
løb. Aktivitetskalenderen er sendt ud til
banelæggere og hjælpere, den indbyrdes bytning
er i gang. Nye og uprøvede banelæggere vil få
hjælp.
De 3 årlige sociale begivenheder er næsten på
plads, naturvandringen går til Dronninglund
Storskov, familiedagen er henlagt til et naturskønt
område ved Risgåde Bredning, til sæsonafslutningen finder vi nok et godt sted igen.
På arrangør siden har vi i foråret Nordjysk Mesterskab med forventet 80 – 100 deltager og i september
afvikler vi for 4. år Reb-O-Adv med forventet 300 – 400 deltagere.

Medlemsmøde og undervisning
Om kort tid vil bestyrelsen invitere til medlemsmøde,
hvor vi tager en drøftelse af klubben og dens
kerneydelser. Samtidig vil vi fylde lidt kortforståelse
og definitioner på.
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