Beretning for året 2020 og 21.
Året 2020 og 21. Kan jo kun siges meget kort.
CORONA CORONA
Vi har alle lært, at ordet negativt er meget positivt, og
mange andre nye ord er blevet til i disse tider.
Vi står her nu alle, og er kommet igennem Corona tiden,
men vil det stoppe her, det tror jeg ikke.
Vi, i SMV, har altid haft en god tradition om at give hånd
eller kram.
Det er jo nu også næsten blevet forbudt.
Men det gode er, at vi nu er blevet vaccineret og kan se
fremad og lave vores gode ture med god hygge..
Vi har da nået at indkalde til generalforsamling 3 gange, for
at kunne stå her i dag.
I 2020 fik vi holdt et par enkelte ture, bl.a. Bornholmsturen
med stor succes. og vi var også en tur forbi mig privat, hvor
der var pølsevogn og fadølsanker og god hygge.
Så har vi jo nok drivaksen i vores klub, som er Stop 39 og
Brugsturene .

Der er masser af fremmødte mennesker og godt
tilrettelagte ture, og man får som regel set noget, man ikke
plejer at se.
Tak til jer der får lavet vores ture. Uden jer - ingen hygge.
Vores medlemstal er desværre faldende, men vi kan
stadigt holde vores billige kontingent.. men det kunne jo
være godt med nogle nye i klubben, så I kunne måske lave
lidt reklame for vores klub eller få naboen med i et
gammelt køretøj.
Vi, her i bestyrelsen, prøver jo at komme med nye tiltag til
glæde for jer, men hvis I brænder inde med en ide og evt.
vil lave en tur, vil vi jo gerne støtte op om den.
Derfor vil jeg takker jer i Bestyrelsen for vores samarbejde,
og Lykke og Stig der får blad og web til at køre. Ja selv
Facebook er jeg kommet på, så helt old school er jeg ikke.
Tak til jer alle som gør HYGGE muligt.
Venlig hilsen, jeres formand Allan Larsen

