
 

 

Bestyrelsens beretning for 2021 i CBR Klubben DK 

Igen i 2021 havde vi et usædvanligt og trist år i klubben grundet Covid-19, som fortsat prægede hverdagen 

med nedlukninger, restriktioner og vaccinationer, hvilket igen medførte aflysning af mange arrangementer, 

og dermed igen også påvirkede aktiviteterne i vores klub – først med udsættelse og siden aflysning af 

julefrokosten     . MEN... vi fik dog afviklet vores klub-træf på MC camp Fyn med rekord få deltagere – kun 

3 medlemmer, og heraf 2 fra bestyrelsen!! De havde dog heldigvis et super godt træf, og med en god 

fællestur, der bl.a. gik omkring den butik, som Jens sælger sine flotte kreativiteter fra, og siden hans 

værksted.  

De manglende aktiviteter i klubben er sikkert også medvirkende til, at vi kun har fået 1 nyt medlem siden  

2021. Det betyder, at vi i dag er 22 medlemmer, hvilket er 11 medlemmer MINDRE end ved GF i 2021!! 

Dette er KATASTROFALT, og – hvis vi ønsker at beholde vores klub – bliver vi ALLE nød til at gøre en indsats 

for at hverve flere medlemmer til klubben – ligeledes bakke op om klubbens aktiviteter, eller selv sætte 

aktiviteter i gang – annoncer på vores hjemmeside eller på FB, så vi forhåbentligt kan få gang i klubben 

igen. 

Til årets GF, her i 2022, skal der vælges 2 nye medlemmer ind i bestyrelsen, da Brian Strømkjær og Jesper 

Andersen (kasserer) ikke ønsker genvalg. Lad os håbe, at det lykkes os at finde et par afløsere, alternativt 

bliver vi nød til at indkalde til et ekstraordinært GF, iht. vedtægterne.  

Der har ikke været nogen aktivitet i klubbens butik, og vi har i bestyrelsen et par gange talt om, at vi skal 

have den afviklet, da den repræsenterer en stor værdi. 

Vi i bestyrelsen har siden seneste GF i 2021 holdt møde næsten månedligt – alle via Teams. Det fungerer 

godt, og vi sparer tid og kørselsudgifter.  

 

Bestyrelsen 


