Formandens beretning til generalforsamling Unge Ældre 06.04.2017
Indendørs sæsonen er ved at være slut.
Vi skal afholde vores generalforsamling og høre lidt om, hvad der er sket det
sidste års tid.
Medlemsmæssigt er vi total lidt færre end sidste år. Men til gengæld er der
flere på mandags holdet. Der blev jo i år åbnet for, at man kan gå på
mandags holdet, uden også at være med om torsdagen. Det er der nogle få
stykker, som har benyttet sig af.
Der har løbende været fin opbakning til torsdags gymnastikken, hvor vi får
vores gode ugentlige motion.
Værre er det med ’’kaffeholdet’’. Det er skrumpet noget i løbet af sæsonen.
Hvorfor det er sådan, kan jeg ikke svare på. Men det er lidt synd, at vi ikke er
flere. Det er en rigtig hyggelig ½ time, vi har, hvor vi får mange ting vendt. Jeg
håber, der dukker flere op i næste sæson.
Der er søgt timer til næste sæson, og vi håber, at vi får de samme tider igen.
Hvis vi gør det, vil vi starte mandag den 28. august og torsdag den 31.
august.
Igen i år var vi nogle stykker, som deltog i DGI’s gymnastik weekend i
Ulstrup. Et altid godt og hyggeligt arrangement.
Onsdag den 8. juni afholdte vi DGI krolf træf, hvor vi var 107 spillere på
banen fra mange forskellige klubber. Vi havde et smukt sommervejr til træffet.
Klubmesterskab havde vi den 17. august med 33 spillere og nogle
spændende kampe. Og igen var vi heldige med vejret. Solen skinnede fra en
skyfri himmel. Traditionen tro sluttede vi med hyggelig fællesspisning.
Vi har netop startet den nye krolf sæson, som mange har ventet på. Men vi
måtte vente, til banen blev tør nok. Dejlig opbakning med 25 spillere på første
dagen.
Inden opstarten har vi foretaget flere forbedringer, bl.a. er toiletrummet sat i
stand, så det nu er lidt mere brugervenlig.

Anny meddelte ved starten af sæsonen, at hun gerne helt ville stoppe som
hjælper. Derfor har jeg overtaget al salg af bluser.
Men der skal lyde en rigtig STOR TAK til Anny for hendes arbejde i alle
årene, siden Unge Ældre startede.
I år har vi ikke haft hjælpeopgaver for HIC, hvor vi kunne tjene lidt penge.
Men vi har fået del i overskuddet fra Hestemarkedet – nemlig 3.500 kr.
Til slut vil jeg takke alle jer, som giver en hånd med i dagligdagen både i
hallen og på krolf banen. Der er mange ting, som skal gøres, så det er ’’guld
værd’’ at have nogle gode hjælpere.
Og så vil jeg også takke bestyrelsen for godt samarbejde. Jeg synes, vi er
gode til at hjælpe hinanden, og vores møder er altid livlige og hyggelige.
Tak for det.
Hammel den 6. april 2016
Lene Skouborg

