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Bestyrelsens beretning. 

Medlemmer: vi er i dag 105 mod 104 medlemmer – 

sidste år som er en opgang på 1 medlem siden sidste 

GF .  

Siden sidst har vi mistet nogen af medlemmerne. 

Erik Madsen og Juulsgaard. 

Vi har haft vores sædvanlige månedsmøder – samt en 

lokaludflugt med letbanen til Grenå, som var en herlig 

tur i høj solskin og så middag på restaurant Huset 

vi har været på en dejlig udflugt til Mols Bjerge hvor vi 

startede ved Kalø Jagtslot og Karls Laden – og vi 

havde vores egen guide i form af Lars Christensen 

(som også fungerer som guide normalt i Mols Bjerge) 

vi var 72 personer så jagtslottet så vi opdelt i hold. 

En helt fantastisk oplevelse med det skønneste vejr og 

udsigt. 

Vi spiste på en herlig kro Holmgaard og fik dejlig mad 

fra buffet. 

Efterfølgende var vi ved Mols Kroen og så noget af det 

der oprindelig var tegnet og opbygget af arkitekt Egil 

Fisher.   

Efterfølgende var vi på Strandkroen hvor vi fik kaffe 

med kringle og lagkage - så gik turen hjemad både til 

Aalborg og Aarhus  



Julefrokost den 3. dec. med mad fra den glade slagter i 

Tranbjerg – efterfølgende fik vi besøg af 2 musikanter 

Anders Erboe og Jan Svarre, som underholdt os med 

lidt af hvert - højt humør. – det var en herlig frokost og 

vi sluttede af med vores amerikanske lotteri som 

sædvanligt. 

Vi var så nogle stykker der var med i Aalborg til deres 

julefrokost som også gik forrygende, det var vældig fin 

mad og der var nok af det. Her var der også lotteri og 

det var næsten alle der fik noget med sig hjem.   

Så skulle vi have haft vores GF i april men nu havde 

coronaen gjort sit indtog og alt har siden været aflyst. 

Palle og jeg var heller ikke til landsforeningens 

generalforsamling som også blev aflyst men tilskuddet 

forbliver det samme ind til videre.  

Vi har i årets forløb haft møder med TDC 

seniorklubben med henblik på en eventuel 

sammenlægning, men dette blev nedstemt så vi 

fortsætter som vi plejer. 

økonomien har det godt – Kirsten kommer ind på det 

senere. 

Palle kom desværre ikke men vi hør nok nyt fra 

Aalborg på et andet tidspunkt…  

 

Runde fødselsdage siden sidst. Gert Svalø, Kirsten 

Arenfelt og Aage Larsen tillykke til jer. 


