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Sæsonafslutning i FDFs hus
Igen i år blev det dejligt vejr til foreningens sæsonafsluting. 
Det så ikke for godt ud fra morgenstunden, og i velkomsten 
var der også en opfordring til at tage de grillstegte pølser med 
ind i huset, hvis man syntes, at det var for koldt udenfor.
Efterhånden som arrangementet skred frem, fik solen mere 
magt og det betød masser af leg og spil på den store plæne, og 
det betød også, at præmieuddelingen kom til at foregå 
udenfor.
Traditionen tro var der uddeling af skydemærker, pokaler, 
medaljer m.v. fra de stævner, hvor vi har deltaget. Til slut var 
der kåring af klubmestrene hos børn, junior og voksne.

Klubmestrene blev:
Børn:      Oscar Ebbesen 589 p.
Junior:    Anne Christensen 588 p.
Voksne:  Laura Poulsen 596 p.

Nr. 2 og 3 blev:
Børn:    Nanna Jakobsen 583 og Jacob Ebbesen 582 p.
Jun:       Mads Ravnskjær 584 p. og Benjamin Kirkegaard 582 p.
Voksne: Andreas Thode 592 p. og Sarah Jeppesen 591 p.

Foreningen får ny formand i 2020

da jeg genopstiller ikke til formandsposten ved næste 
generalforsamling, som er 25. februar 2020.
Som mange ved, er det anden gang jeg går af som for-
mand, og håbet er naturligvis, at foreningen ikke igen 
bliver lukningstruet, som det skete første gang.
To konsulenter fra DGI Sydøstjylland arbejder lige nu 
på, at fordele det arbejde jeg nu udfører til så mange, 
at det bliver overskueligt for den enkelte.
Mange ting er i spil, og intet er så ”helligt”, at det ikke 
kan laves om – og meget vil blive lavet om.

Når jeg ikke kommer med konkrete eksempler, hænger 
det sammen med, at ingen, heller ikke de to konsulen-
ter, nu ved, hvordan foreningen kommer til at se ud. 

For mit vedkommende blev det til 30 år som formand, 
ad 2 omgange, og jeg kommer dermed ikke til at slå den 
rekord, som Th. Brask satte, da han var formand 
uafbrudt fra 1913 til 1943 - den er svær at slå.

Foreningen kommer på biblioteket

Byens foreninger har fået tilbudt mulighed for at bruge 
lidt plads i på biblioteket en lørdag formiddag.

Vores næste sæson begynder 14. august og vi har en 
aftale med biblioteket om, at vi reklamerer for forenin-
gen, lørdag 17. august kl. 11 til 13

Jeg håber, at nogle af foreningens børn og unge vil 
være med på biblioteket, så de besøgende ikke tror, at 
man skal være pensionist for at være medlem.

God sommer! 


