
 

 

Bestyrelsens beretning for 2020 i CBR Klubben DK 

2020 har været et særdeles anderledes år med Covid-19 som Headline, og alle de restriktioner det har 

medført, og dermed aflysning af virkelig mange arrangementer, og desværre påvirkede det også vores 

aktivitetsplan i CBR-klubben med aflysning af diverse køreture, julefrokost mv. – dog fik vi afholdt både GF 

og CBR-træf. 1000 tak til Hanne og Erik Østergaard, der stod for et virkeligt fint tilrettelagt CBR-træf, hvor 

der blev hygget med god mad, masser at drikke      , gode historier og god fællestur – alt krydret med godt 

vejr over deres smukke ejendom. 

For at vende retur til GF 2020. Her blev der valgt en næsten ny bestyrelse, der straks efter GF trak i 

arbejdstøjet ved afholdelse af faktisk månedlige møder – alle digitalt grundet restriktioner og for at spare 

klubben for udgifter til kørsel. Desværre måtte vi efter sommeren sige farvel til såvel Tinnie, som Rene. Kort 

efter kunne vi sige velkommen til Brian Strømkjær, som var valgt som 2. suppleant ifm. GF 2020 (1. 

suppleant Niels Jensen trak sig). Som afløser for Tinnie tiltrådte Jesper Andersen bestyrelsen som vores nye 

kasserer, og ”lagerchef”. Han var den eneste, der stillede op til posten.  

På GF 2020 fik bestyrelsen til opgave at få undersøgt i forhold til vores hjemmeside, der igennem længere 

tid er blevet diskuteret med hensyn til brugervenlighed og aktiviteter. Bestyrelsen tilgik opgaven ved at lave 

en analyse af hjemmesiden, og undersøge muligheder for en ny hjemmeside – drøfte fordele og ulemper 

mv. Bestyrelsen besluttede, som alle er bekendt med, at få lavet en ny hjemmeside, der kunne indeholde 

de ønsker og krav, som medlemmer over tid har givet udtryk for. Især lagde vi vægt på, at hjemmesiden 

skulle være nem for alle medlemmer at uploade direkte på – såvel referater, invitationer, input til 

bestyrelsesmøder, billeder, historier mv. Mange tak til Rønne for hans store indsats som webmaster på 

vores tidligere hjemmeside      . 

I løbet af 2020 har vi også drøftet og igangsat en ny indmeldingsprocedure til klubben. Således har vi fået 

bedre opfølgning på betaling af kontingent før adgang til hjemmeside og Facebook-gruppen tildeles, og 

omvendt i forbindelse med udmelding (nedlukning fra hjemmeside og Facebook-gruppen).  

Som flere nok allerede har bemærket har klubben nu også fået egen MobilePay via klubbens egen telefon. 

Telefonen er sponsoreret af formanden      , og der er købt taletidskort som det mest økonomiske.  

Antal medlemmer GF 2020 er ukendt, men pt. er vi 33 medlemmer, der alle har betalt. 

Jesper har overtaget hele klubbens lagerbeholdning (tøjbutikken) fra Helle, der har haft ansvaret for 

klubbens butik igennem flere år. Mange tak for det store arbejde, Helle      . 

Her i 2021 håber vi at regeringen vil lempe restriktionerne, så vi kan få en masse arrangementer i 

kalenderen i vores klub – på kryds og tværs af Danmark → køreture, deltagelse i diverse træf, CBR træf, 

åbent hus arrangementer, lukning af Egeskov, Bakken mv mv mv. 

Også har vi i bestyrelsen drøftet, om vi skal have et mål for hvor mange medlemmer vi håber at være til GF 

2022. Mon vi – ved fælles hjælp – kan nå op på 60 medlemmer? 
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