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Nyt fra Bestyrelsen
Ja så kom vi igen til den tid på
året hvor vi lukker ned for denne
gang, med nedtagning af baner
og i samme omgang også
afholder generalforsamling
Vi var traditionen tro ikke mange
der var til stede for lukke banerne
ned, men det var der jo en grund
til som hed Corona. Vi var seks til
og starte med og vi fik stille og
roligt taget net og reklamer ned
og lag på plads og fik ryddet lidt
op.

KØB OG SALG AF BILER
Service og reparationer
af alle bilmærker.
Velkommen!
Fensmark Bilcenter
v/ Brian Hansen
Glasmagervej 33, Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. nr. 55 54 84 20 - mobil 40 45 31 58
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Så var det ellers tid til afholdelse
af generalforsamlingen og til
stede var
Formanden, Næstformanden

Kasserer( Ib ), Søren, Ib Effersøe
John Andersen, Susanne
Sørensen, Karna
Beretningen blev fremlagt af
formanden og den blev godkendt.
Da Ib Marthin havde meddelt han
ikke ville fortsætte som kasserer,
og oven på hans svære
sygdomsforløb blev regnskabet
fremlagt af Kristian og regnskab
og budget blev godkendt.
Så kom vi til valget hvor Ib
Marthin, Ib Efffersøe, Søren Bo
Pedersen og Revisor Suppleant
Nilo var på valg
I stedet for Ib Marthin blev det
Kristian som er vores fremtidige
kasserer
Ib Marthin sagde ja til og være en
del af bestyrelsen og blev valgt.
Ib Effersøe tager en tørn mere og
ligeså Søren Bo, Nilo sagde også
ja til at fortsætte som Revisor
sup. Vores Æresmedlem Karna F
Jensen sagde ja til at varetage
revisor tjansen, der vil blive
afholdt konstituerende møde i
Januar 2021.
Bestyrelsen er således sådan
Formand: Jarne Hjorth Larsen
Kasserer: Kristian T Nielsen
Bestyr. Medlem
Ib Marthin
Ib Effersøe
Jesper Larsen
Søren Bo Pedersen
Bestyr. Sup
John Andersen
Revisor og Sup
Karna F Jensen
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Niels Erik Larsen
På bestyrelsens vegne vil jeg
hermed gerne sige tak for et godt
år trods de restriktioner
vi var underlagt.
vi ses til næste år
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