Aktivitetskomites årsmøde den 4. april 2019-04-04
Svend Åge startede årsmødet med at fortælle de forskellige
arrangementer som har været i året som er gået.
Der har været 2 mini lotto i forår og 2 i efterår
Først på året var der 125 personer til Jensens Jazz der blev
forhandlet med dem om et koncert i efteråret da det blev hørt
begyndte de allerede at tilmelde sig.
I april var det så loppemarked som blev åbnet af Green Forest
Pipe Band som var rigtig hyggeligt. Lørdag var der mange
mennesker men om søndag var det lidt mindre, men købelysten
var ikke så stor, men ellers gik det rigtig godt og der kom da
penge ind til foreningen.
Den 17. maj var afslutning på klubaftener med pokalskydning der
var 7 damer og 16 herrer der måtte omskydning til ved herrerne
om 2og 3 plads.
Damer 1pl. Birgitte Andersen med 98 p. 2pl. Birgit Bladt med 96p.
3pl. Asta Højlund med 95 p.
Herrer 1 pl. Jens Jørn Rasmussen med 100p. 2pl. Uve Staub med
97 p. 3pl. Jens Gøttler med 97 p.
Vi startede op igen 2.aug med vores klubaftener hvor der kom 18
-20 personer
Så kom vi igen til efterårets loppemarked der var mange
besøgende , men salget kunne godt have været bedre der var

mange andre loppemarkeder rundt omkring så vi prøver at flytte
det en uge i 2019
Så havde vi et lille stop med skydning da vi skulle have en anlagt
banen med elektronisk visning, samtidig blev skydebanen
renoveret så det er blevet rigtig godt.
Så er vi kommet til efterår hvor vi havde Busstop til at
underholde der var 90 personer om fredag og 65 om søndag de
havde en rigtig god oplevelse, senere på måneden var Jensens
Jazz igen hvor 112 personer kunne more sig. Prisen til disse
koncerter var 100 kr. med lidt godt til ganen. Prisen bliver hævet
til 130 kr. til året 2019
I november var afslutning på klubaftenerne igen med
pokalskydning denne gang med 9 damer og 19 herrer .
Damer 1 pl. Birgitte Andersen 2pl. Birgit Bladt 3pl. Irene Clausen
Herrer 1 pl. Uve Staub 2pl.Kjeld Clausen 3 pl. Jens Gøttler tillykke
til dem.
Vi havde 2 gavekort som vi trak lod om 1 til Kina Restaurant og 1
til Propperiet det ene vandt Irmgard Jensen og det andet vandt
Jens Gøttler tillykke vi sluttede af med solæg og en ostemad og
kaffe.
Det sidste arrangement var så det store lotto/gåsespil som
trækker fuldt hus, der er mange fine sponsorgaver som vi takker
for. Svend Åge takkede alle hjælpere for den store indsats de har
givet til de forskellige arrangementer

Valg til kommiteen
Formand Svend Åge Andersen blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Jens Jørn Rasmussen blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Jens Gøttler Genvalgt
Nyt bestyrelsesmedlem blev Harry Lassen
Når der kommer til den tid vi skal have koncerter igen vil vi
indføre at man betaler ved tilmelding
Tak for året som er gået håber på fortsat god samarbejde.

