
Beretning for året 2014 d 11- 4 2015.

Så er året 2014 gået, og der er jo lidt at berette.

Vi har alle mistet Martin, som var med til at får samlet vores klub, blandt andet stop 39 turene. Han vil blive  
savnet, æret være Martins minde.
 Det skal siges at der også er flere der er gået bort, Så vi skal være glade for hver dag vi kan nyde hinandens 
tilstedeværelse.

Vi i bestyrelsen, har besluttet nogle ting når vi holder vores møder, vi har besluttet at stop 39 og brugs turene 
hver vil få 2000 kr, og disse penge skal går til fælles fornøjelse,
 
Vi har også taget den beslutning, at når der holdes større arrangementer, skal der indbetales på vores konto 
før man er tilmeldt, da man så ikke har tab på klubbens regning. 

Vi havde jo masser af gode ture i året 2014, vi havde den glæde at vi lavede en weekend tur til Maribo og 
Lolland-Falster veteran bil klub, de havde sørget for at vi havde en god dag om lørdagen og vi fik hygget os 
en del, og vi har inviteret dem op til vores slagelseløb. Der vil som noget nyt i år være musik og dans om 
aften.

Vi havde en god sommer i 2014, masser af sol og mulighed for at deltage på div ture. Vi er rigtig glade for at  
der er nogle der har lyst til at arranger nogle af disse turer. tak.

Julefrokosten i fuglebjerg forsamlingshus med musik og dans, var til stor glæde for de 30 medlemmer som 
deltog, men det var en skam at der ikke var flere der deltog, men vi der var med morede os.

Vores klubblad krumtappen går godt, men der må stadig gerne kommer nogle flere indlæg til bladet, evt 
kunne I fortælle hvordan I har fået jeres køretøj, eller når I har været på tur, så skriv lidt om dette. Vi bliver  
glade for alt vi får. Krumtappen bliver nu postet af Mette og hendes barnebarn (i stedet for Post Danmark) så 
vi spare en hel del der, Stor Tak til dem. 
. 
Vores hjemmeside har det også fint, men igen flere indlæg tak . .
Lykke har startet en smv Facebook gruppe side op med div nyheder og billeder fra de forskellige løb, prøv at 
gå ind og kigge. (Smv1978)
 
Vi har i 2014 fået 42 nye medlemmer og de er meget velkommen, husk at tage godt imod dem på vores ture,  
og byd dem velkommen.

Vores ene suppleant, Susanne, stopper i år på grund af arbejdspres, Tak for arbejdet i bestyrelsen og de 
mange gode artikler til Krumtappen!

Nu kan vi glæde os til 2015 med masser af gode turer,
 
Tak for god ro og orden og glade mennesker i 14. 

Venlig hilsen 
Formand Allan Larsen 


