Formandens beretning 7 feb. 2018
Velkommen alle sammen.
Hvis nogle skulle være i tvivl er jeg den nuværende formand og heddder Solveig.
Jeg har været formand de foregående 2 år. Siger blot dette da der i vores forening er kommet mange nye
medlemmer til.
Faktisk er vi oppe på ca 130 medlemmer.....Jørgen kender det nøjagtige tal! Nogle ser vi mere end andre.
Vi forsøger dog stadig i foreningen at lave nogle arrangementer så vi håber at lære hinanden at kende på
kryds og tværs.
Af arrangementer i 2017 har vi bibeholdt Måneskins dukkert, julearrangement med gløg og æbleskiver,
overgang til vintertid og modsat overgang til sommertid.
Overgang til sommertiden blev markeret med et "Hawai tema". Rigtig festlig at se alle i vandet med bast
skørter og solbriller.
Vores arrangement til "vintertid" blev dog noget spoleret da vi IGEN havde problemer med saunaen og
saunagusen dermed måtte udgå, og så blev det også et skrækkeligt blæsevejr.
Nytårsdukkerten i år var ikke så godt besøgt som sidste år ‐ men det var heller ikke det bedste vejr. Vi
glædede os over dem som kom for at bakke op om dem der udfordrede sig selv med en dukkert ‐ og ikke
mindst de der tog udfordringen op.
Alt i alt blev det igen et par hyggelige timer.
Vi har fået lavet T‐shirt med klublogo hvoraf nogle blev vindet ved nytårs arrangementet.
Disse kan i øvrigt købes for 100,‐ hvis nogle er interesseret. Ikke nogen fortjeneste til klubben, blot for at
markedsfører vor klub.
Der er indkommet rigtig mange fine forslag til forbedringer af huset, og de der vedtages her ved
generalforsamlingen går vi vider med til kommunen. Da det ikke er vores hus kan vi ikke love noget, men da
vi vil gerne selv vil yde økonomisk bidrag til nogle tiltag kan det være det hjælper.
Vi har forgæves forsøgt at få en hjertestarter til huset gennem Tryk fonden, men vi fik desværre afslag ‐ det
betyder ikke vi har opgivet ‐ vi prøver igen.
Mht Sauna beder vi jer alle overholde de opslåede regler og ikke smide vand på ovnen ‐ kun i form af spray.
Vi har givet regelsættet videre til Neet som udlevere de forholdsregler sammen med kort.
Kommunen siger at går saunaen i stykker igen nedlægges saunaen ‐ og det vil da være frygteligt trist ‐ så
være venlig at pas godt på den.
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Fra Vikingelaugets side forsøger vi at holde jer opdateret på FB, Instagram og via mail om evt. problemer i
huset ‐ eller nye arrangementer.
Er der nogle her der har forslag til arrangement i Vikingelauget er vi bestemt lydhøre over for ideer.
På betyrrelsens vegne kan jeg sige at vi lægger mange kræfter og tid i at få så god en klub som muligt ‐
håber også at I er tilfredsse med vores indsats ‐ eller har I i aften mulighed for at ændre på noget af det.
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