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Tak for året det er gået. 

 

Endnu et mærkeligt og træls år i Coronaen skygge. Vi håber 
det er slut nu og vi kan få en mere normalt år i 2022. Mette 
siger i hvert fald, at Corona er slut nu. Så håber vi ikke den 
trælse situation i Ukraine gør, at vi igen skal til at tænke 
anderledes. Det er ingen tvivl om, at det kommer til at gøre 
ondt i økonomien for mange. 

 

43 medlemmer i 2021 – hvilket vi er tilfredse med, da vi ikke 
fik holdt vores hvervearrangement i 2020, og derfor ikke havde 
den store mulighed for at præge evt. nye medlemmer. Vi fik til 
tilgang af nogle stykker – men vi mistede også nogle stykker. 
Ca. status quo. 

 

Efter nedlukningen i foråret fik vi da så endelig holdt vores 
generalforsamling – som jo var hyggelig som altid.  

 

Som sidste sæson har vi haft nogle medlemmer, for hvem det 
har været svært at betale kontingentet, og vi har måttet rykke 
herfor. Nogle kontaktpersoner har skiftet job, så fakturaen var 
landet mellem 2 stole, og for nogle har det måske være sjusk, 
eller også har det ikke været det, der stod øverst på 
dagsordenen. De fleste kontingenter er dog kommet i kassen, 



men jeg vil gerne opfordre til, at man er mere rettidig, så vi 
ikke i bestyrelsen skal bruge tid på at rykke m.v. 

 

Vi har i 2021 også haft et godt samarbejde med Golfklubben og 
et enkelt møde i sportsudvalget er det da blevet til. Jeg er 
stadig glad for at være med i sportsudvalget og glad for at 
kunne byde ind på Erhvervsklubbens vegne. Selvom det ikke 
bliver til mange møder er Pernille god til at orientere os fra 
sidelinjen, så vi altid ved hvad der rører sig. 

 

OG som altid er vi er stadig interesseret i at få fat i de 
erhvervsdrivende forældre der løber rundt i juniorkredse. Vi 
ved, at der formentlig er flere potentielle nye medlemmer 
derude end vi ved, og det er vigtigt at opretholde antallet af 
medlemmer, så vi kan blive ved med at afholde vores 
aktiviteter og give den støtte videre til ungdom og elite, som er 
så vigtig for deres udvikling. Jeg håber at opfordringen i år 
bliver taget mere alvorlig, idet det nu er 3. år i streg, at vi 
kommer med denne opfordring – uden at der endnu ikke er 
sket noget tiltag herom. 

 

Økonomien er normaliseret. Dog henset til den opfordring jeg 
gav tidligere. Få nu betalt kontingentet til tiden, da vi i 
bestyrelsen går ud fra, at økonomien svarer til det antal 
medlemmer vi har fra starten.  

En udmelding skal ifølge vedtægterne skal ske inden årsskiftet 
og ikke når man modtager indkaldelsen til generalforsamlingen 
i det aktuelle år!!! 

Ellers bliver det noget sværere for os – og vi bliver nødt til at 
holde igen, hvilket jo kommer både ungdom og elite til skade. 



Som jeg fortalte sidste år valgte vi i 2020 at indkøbe en del 
merchandise. Dette merchandise har vi stadig næsten fuldt 
lager af, så der kommer ikke en større udgift til dette i det nye 
år.  

 

Aktiviter: 

16. maj – træning med Frank. 

 

25. maj – Generalforsamlingen blev endelig gennemført. 

 

18. juni. Årets Elite-AM blev afholdt fredag, den 18. juni, hvor 
13 firmaer deltog med hvert sit hold og som altid sammen med 
en elitespiller. Altid en rigtig god og lærerig dag med socialt 
samvær og spisning i restauranten. Tak til alle der deltog. 

 

14. august. Juniorudfordring. Altid en hyggelig dag arrangeret 
af juniorafdelingen. 

 

28.-29. august. Udflugt. Turen gik til Holstebro, hvor vi skulle 
prøver kræfter med Storeådalen – et anderledes bekendtskab – 
men en fin banen og et klubhus med den mest fantastiske 
udsigt. Overnatningen var på Hotel Royal midt i byen og vi 
spise noget lækkert mad på ”Under Klippen” men nok en af 
Danmarks mest kreative tjenere. Afslutningsvis nogle drinks og 
så til køjs – det var jo Corona. Den der nok husker det bedst 
var vore buschauffør, som ikke fik en helt skadesfri bus med 
hjem. Man skal huske at kende størrelsen på sit køretøj. 

 



November: Surprisearrangement. Hvervearrangement til at 
finde nye medlemmer og herefter et foredrag med 
speedwaykører Erik Gundersen – også for vore nuværende 
medlemmer.  

Han er og bliver en kæmpeinspiration – og det får en til at 
tænke på, at man ikke skal gå og brokke over bagateller i 
hverdagen. Der er nogen der har de værre end os. Super 
foredrag – og spændende at høre om, hvad han har været 
igennem. 

Desværre fik Corona igen en negativ indflydelse, idet vi fik 17 
afbud på dagen! 

Men samtidig fik vi hvervet nogle nye medlemmer, og det er vi 
rigtig glade for – også selvom der var nogle som måtte melde 
afbud på grund af sygdom. 

 

December. Julearrangement – aflyst. 

 

Til slut en stor tak til Mogens på kontoret. Lin og Tri i 
restauranten. Frank og Janet i shoppen – for det gode 
samarbejde også i 2021. Tak til Pernille Dam for altid er være 
positiv, samarbejdsvillig og en god mødearrangør. Tak til 
Sportsudvalget for at vi må sidde med til mødet og følge 
udviklingen på tæt hold. Som tidligere nævnt er det en god 
måde for os til at få indsigt i, hvad der sker i klubben indenfor 
både elite og ungdom, så vi også ved hvad det er vi kan hjælpe 
med videre frem. Tak til alle jer, der har været med til at sende 
mulige nye medlemmer vores vej. Vi håber I vil fortsætte med 
at støtte om og hjælpe til at Erhvervsklubben kan fortsætte 
også fremover. Tak til vore medlemmer. 

 



Tak til mine bestyrelsesmedlemmer, som alle deltager og gør 
en god indsats for at få hjulene til at løbe rundt. 

Statement: Det skal være noget særligt, at være medlem af 
Breinholtgård Erhvervsklub. 

 

På Breinholtgård Erhvervsklubs vegne 

Robin Thybo 

Formand 


