
Jökull formandsberetning 2016-2017

Vi har haft et aktivt Jökull år:
• Molstur
• Forårsstævne
• Pinsetur
• Kr. Himmelfarts tur 
• Sensommestævne

Vi vil stadigt gerne have input til flere aktiviteter. I sær i vinterdelen af sæsonen.

Tur- og Stævneudvalg fortæller mere om de enkelte punkter.

BESTYRELSEN 

Godt samarbejde.
Ulla udtræder efter god og tro tjeneste som både formand og menig medlem. 
Kommer til at savne hende i bestyrelsen, men vil gerne takke hende for indsatsen og 
håber at se hende til aktiviteter fremadrettet.

Vi mangler ikke ideer – nærmere folk til at føre dem ud i livet.

Hvis nogen vil melde sig til AD HOC ”udvalget” ville det hjælpe meget.

ØKONOMI

God økonomi

I sær stævner har givet overskud – men har også brugt penge.
Vi har ladet de sidste års overskud på regnskabet komme medlemmerne til gode med en 
gratis medlemskeppni sidste år og så er der købt ind af materiel til stævner, da det 
efterhånden var slidt.

Regnskab gennemgås af Mai-Britt

MEDLEMMERNE

Vi har i øjeblikket 138 medlemmer.

Ca 6 mere end sidste år – på trods af at vi fik en del medlemmer i sidste øjeblik inden 
vores keppni sidste år. Så det er dejligt.

Målet er 150 medlemmer – det giver en fornuftig størrelse klub. Men med et medlemstal 



ml. 130 – 150 medlemmer har vi en stabil klub, med grundlag for fælles aktiviteter.
Bestyrelsen har valgt en anden strategi – RABAT til medlemmer. Vil ikke udelukke eller 
”tvinge” folk til medlemskab.

SÆSONEN 2017-2018

Planlagte aktiviteter

• MOLSTUR i januar
• Forårsstævne i April. 2-dages DRL/WRL med ABD klasser
• Sensommer stævne i september. 1-dags DRL stævne.

Andre aktiviteter er på tegnebrættet og ideer modtages gerne.

Vi håber medlemmerne vil bakke op og glæder os til at se alle til aktiviteterne 2017-
2018.

Vi håber at se nogle nye – gerne yngre kræfter som deltagere og som hjælp. Man 
behøver ikke binde sig i et udvalg for at hjælpe til eller komme med input ideer til 
aktiviteter. Man kan nøjes med at hjælpe til fra gang til gang.


