Beretning for SMV - 2015.
En beretning er jo en kort fortalt historie om, hvad vi har lavet i året 2015.
Det kan godt være svært at fortælle, når vi i en klub som vores laver mange gode ting.
Men det skal siges, at på de ture, der har været i år 2015, har alle folk være glade, og det er jo vores
mål her i klubben.
Stop 39 og brugs turene er meget velbesøgt, og vi kommer mange forskellige steder. En stor tak til
dem, der står for dem. Klubben gav jo 4000 kr. til disse ture, og det fik I alle glæde af. I 2016 vil
disse ture også modtage penge.
Det var også rart, at vi fik nogle nye til at arrangere ture ud i det blå. F.eks. turen til Kalundborg og
rosenturen. Tak til jer som gjorde det muligt.
Klassisk køredag i Sorø var en stor succes, og det var fint vejr. Det vil så gentage sig igen i år, hvor
vi kører ud fra diverse havne og stop 39. Denne dag bliver større og større i Sorø, da der i år vil
være flere forretninger der vil have åben.
Høng og Slagelse løb var igen gode dage. Vi havde besøg fra Lolland Falster Veteranklub, og de var
glade. Det skal så siges, at vi har hørt at deres formand er stoppet i år. Han ønskes god vind
fremadrettet.
Weekendtur til Nordsjælland blev aflyst, da vi ikke kunne får tid til at arrangere det.
Klubben har igen et lille overskud på bogen, selvom vi prøver at bruge lidt penge engang imellem.
Vi fik også sendt en bus af sted til Fredericia hallerne, og vi som var med havde en fin dag med
dejligt morgenmad og god kromad. Ingen fik dog købt biler med hjem.
Julefrokosten fandt sted i Lynge forsamlingshus. En stor tak skal lyde til de, der har hjulpet til her.
Vi har besluttet, at vi gentager succesen i 2017.
Vi i bestyrelsen har det godt sammen, og det smitter af på jer medlemmer, men vi savner jo nok lidt
ekstra hænder engang nu og da, så prøv at spørge os, om I kan hjælpe til med noget indimellem. Det
vil vi være meget glade for. SMIL.
Vi har jo i året 2015 desværre mistet flere af vores medlemmer.
Ære være deres minde.
I år har vi fået 39 nye medlemmer. Tak fordi I alle var med til at få dem til at føle sig velkommen.
SMV er en god klub, og vi skal alle passe på hinanden.
Venligt Hilsen
Formand Allan Larsen.

