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I dette regnskabsår, fik vi kendskab til Corona virussen, som lukkede 

klubben ned fra midt i marts, men inden da, kørte klubben rigtigt fint, i 

et roligt gænge. 

Mødeaftenerne kørte godt, men vi nåede kun at have 2 foredrags- 

holdere om efteråret, om vinteren skulle vi have haft Irene Henriksen 

fra DFF, men hun meldte sig desværre syg, så det var alt vi nåede at 

have af foredragsholdere, inden Coronaen slog til.  

Bestyrelsen arbejder godt og harmonisk sammen, hvor vi bla. Har 

arbejdede med de nye vedtægter. 

Bladet er desværre blevet reduceret, med nogle sider, da det er svært 

for mig at finde nye artikler til den. Vore ærede medlemmer må gerne 

se om ikke de kunne skrive lidt flere artikler, ellers ender det bare med, 

at det ikke er et blad mere, men bare et nyhedsbrev, ilagt kalender og 

opkrævning. 

Hjemmesiden kører stille og roligt, der sker ikke de store ting, men jeg 

kan se, at forsiden og mødekalender bliver flittigt brugt. Og for dem 

som interesserer sig for Silkeborg postkort, bliver der til stadighed lagt 

nye ind. 

Om DFF er der ikke meget at sige om, de kører deres eget liv. De har 

brugt megen energi i at komme til rette i de nye lokaler ved jeg, men 

ellers men ellers hører man ikke meget derovre fra. 

Byttedagen kørte godt med et lille overskud, desværre var der en af 

krejlerne som fik et ildebefindende, og blev kørt til Viborg sygehus. Alle 

var glade, og syntes at det var en god byttedag. 

Auktionerne giver stadig et pænt overskud, men det blev ikke så stort 

som sædvanligt, da vi jo er begyndt på, at medlemmerne må medtage 

5 lot hver, så så klubbens lot bliver reduceret. Samtidig har vi betalt 



over kr. 10.000 til moms, og har købt pænt ind, så alt i alt har 

overskuddet kun været på ca. kr. 2.000 for auktionerne i år. 

 

Til slut vil jeg sige tak fil alle dem som giver en hånd med, det være i 

køkkenet, opsætning at borde / oprydning på mødeaftner, på 

byttedagen, og til bestyrelsen, og selvfølgelig til alle jer andrer, for hvis 

i ikke kom, var der ingen klub.  
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