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Generalforsamlingen 30. juni 2021
Efter en lang coronatid kunne vi endelig afholde generalforsamling igen. Der var stort
fremmøde og forsamlingen blev gennemført i god ro og orden efter vedtægterne.
Medlemstallet er intakt og økonomien fornuftig.

Formand Gert Pedersen aflægger beretning.

Medlemmerne lyttede interesseret og
der udspandt sig som sædvanlig gode
kommentarer og spydige bemærkninger
til formanden. Beretningen blev godkendt.
Det samme gjorde regnskabet.



Bestyrelsen genvælges

Bestyrelsen blev genvalgt og konstituerede sig på et efterfølgende bestyrelsesmøde således:

Gert Pedersen, formand
Finn Christiansen, kasserer,
Pauli Damgaard, sekretær
Peder Møller
Erik Christensen



I år gik cykelturen 21. august fra klubben ad den gamle togrute til Glyngøre, men kun til 
Jebjerg. Herfra på landevej til Sundsøre til det gamle pakhus, hvor 3 jernbanevogne er 
opstillet.

Ved lystbådehavnen blev kaffen indtaget. Selve pakhuset rummer nogle plancher om 
husets historie. 

Årets cykeltur 



Efter hjemkomsten til klubben var der spisning med egen grillmad mens 
Hennings lille dværgschnauzer interesseret fulgte med sammen med Viktor.



Flere flotte detaljer på anlægget. Medlemmernes fantasi 
kender ingen grænser.



Lys er en vigtig detaljer, der skaber liv på anlægget.



Belysningen på Krabbesholm Højskole skaber særlig hygge.



Landbrug og gartneri – her arbejdes på fuld kraft.



Glimt fra en klubaften



Vort nye juniormedlem Gustav er stærkt engageret i klublivet.



Spar på energien – også i klubben !

Kjeld er i gang med at udskifte
alle lysrør med lavenergirør.
Derved spares over halvdelen 
af strømforbruget til belysning.



Det kan blive ”småt” for enhver . . . .

Her er Peder ved at
lave en stak Euro-paller
på printeren – meget små –
måske omkring 7x3,5 
millimeter?



USB’en (udstillingsbanen) har fået det helt store eftersyn inden 
den skal på turne til bl.a. Nykøbing og Kulturcenter Skive.

Her tester Pauli anlæggets mange tekniske detaljer.
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