GOLFKLUBBEN STORSTRØMMEN
Generalforsamling 17. marts 2016
Velkommen
Velkommen til den ordinære generalforsamling. Vi har jo allerede haft en generalforsamling i år, så vi
er glade for at se alle jer der er kommet igen og kommet.
Inden vi går i gang vil vi traditionen tro mindes dem der ikke er blandt os mere. Følgende medlemmer
er afgået ved døden:
Carsten Bruun, Birger Grane, Keld Breitenstein, Boye Kølle, Bent Riber Petersen, Verner Jørgensen.
Vi mindes dem med et minuts stilhed.
Inden vi påbegynder generalforsamlingen
Valg af dirigent – bestyrelsens forslag – Steen Lose

Beretning 2015
2015 blev igen et godt år for Golfklubben Storstrømmen.
Jeg sagde sidste år at rigtig mange medlemmer har brugt en masse tid for at få klubben til at køre,
brugt deres viden på alle tænkelige områder og så er der selvfølgelig personalet, der igen har ydet en
kæmpe indsats for at få butikken til at køre, få anlæg og faciliteter til at se godt ud, i det hele taget at
danne ramme for at alle medlemmer og gæster har gode oplevelser.
Det lyder som noget jeg bare kan sige hvert år – men sådan er det ikke – det er ikke nogen selvfølge
– det er intet mindre end fantastisk at så mange yder så meget for klubben – det er platformen – en
god en for den videre succes for klubben.
Nu kommer det vigtigste – det allermest vigtige – det er er at vi har en klub med stort socialt fællesskab, en klub, hvor det er sjovt at komme i, hvor vi kan hylde hinanden og håne hinanden, en klub
hvor vi kan vedligeholde og skabe kammeratskaber, i det hele taget en klub hvor der er åbenhed og
atmosfære – det er det vigtigste – og måske også det sværeste.
Vi skal stå sammen om det at drive fællesskabet – det er vores alles ansvar. Det er også vores alles
ansvar at vi hele tiden er så mange i fællesskabet som muligt – jo flere vi er, jo flere muligheder kan vi
give.
Vi har en flot bane vi hele tiden arbejder på at gøre bedre og hele tiden får til at se pænere ud. Vi har
gode træningsfaciliteter, som vi i øvrigt arbejder på at forbedre, vi har pro – en ny i år – velkommen til
Frank – en flot proshop der nu er med i GolfStore-kæden, åbent sekretariat/reception, åben restaurant
osv. Alt det er det ikke alle golfklubber der har – vi er glade for at det er muligt og det er der jo heller
ingen problemer i, hvis vi alle vel og mærke bruger det hele. Så hør en gang – nu skal der trænes, nu
skal der spilles, nu skal der ikke handles på nettet men i shoppen, nu skal der ikke drikkes dåsebajere
på parkeringspladsen men fadøl hos Lilian – og så skal I alle sammen tage en ven med – så kører
det.
Vi synes startegien er rigtig med at have det fulde koncept, men der skal ikke være tvivl om at der
kommer en årrække, hvor tingene ikke kommer af sig selv. Der vil være stadig større krav til det vi gør
og successen kommer også hvis vi lige viser vi er rigtig dygtige i alle facetter af det at drive en golfklub.
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En hvilken som helst organisation er afhængig af penge, det er vi også, så det tales der meget om.
Heldigvis har økonomien det godt – det skal den gerne blive ved med og økonomien har det kun godt
hvis er så mange medlemmer som muligt til at bidrage til fællesskabet – det har jeg godt nok lige sagt
– men gør det igen og der kommer mere om det senere.
Ellers har aktivitetsniveauet igen været højt – mange ting er lykkes rigtig godt og andet kunne selvfølgelig være gjort lidt bedre, sådan er det jo. Nogle ting er enormt synlige, men egentlig er der ekstremt
mange ting der bliver gjort for driften, der bare er en selvfølge.
Det med de ting der kunne være gjort anderledes, dem hører vi jo lidt om ind imellem, der er helt sikkert også en masse ting der tales om, som vi ikke får at vide, det er jo så svært at vide om det er godt
eller skidt !! - men det vigtigste er at vi i fælleskab får gjort så mange ting rigtigt som muligt så vi til
stadighed kan udvikle den fantastiske platform vi har for en endnu bedre fremtid for Golfklubben Storstrømmen.
Der er rigtig mange at sige tak til – men det kommer først til sidst.
Nu lidt fra de enkelte områder af driften.

Medlemmer
For golfsporten totalt har der i 2015 været uændret antal aktive medlemmer på ca. 150.000. På landsplan falder medlemstallet blandt ungdomsspillere – mest hos pigerne, mens medlemstallene for mænd
stiger lidt. Flexmedlemskaber er fortsat i vækst i forhold til fuldgyldige medlemmer. De fleste klubber
har lidt tilbagegang på antallet af fuldgyldige medlemmer – nogle meget. I forbindelse med årets temamøde og repræsentantskabsmøde i morgen og lørdag skal netop det emne diskuteres, ligesom der
er fremsat forslag fra DGU’s bestyrelse om nedsættelse af udvalg til at kulegrave alt omkring flexmedlemskaber. For nogle år siden var 5.000 danskere medlem af en svensk golfklub, i dag er det ca.
3.000. Vi stemmer for kulegravning.
Fakta er at der fortsat er stigende antal flexmedlemmer – jeg sagde sidste år, utro medlemmer, der
finder et billigt sted at være medlem, for så at betale greenfee for de få gange de spiller.
Mange af de andre klubber har mange af sådanne medlemmer, det er med til holde statistikkerne,
men så sandelig ikke det gode klubmiljø, og i øvrigt ej heller en god økonomi. Vi har haft nogle medlemmer der haft svært ved at ”udnytte” det medlemskab de betalte for, enten fordi helbredet ikke var
som tidligere, eller fordi bopælen ikke længere var lokal. Ellers må det siges at vore medlemmer er
meget trofaste og rigtig mange arbejder for fællesskabet, der trods alt er det der skal binde tingene
sammen. Vi har ikke de mange flexmedlemmer – vi har ikke de meget billige medlemskaber, så derfor
er det glædeligt at vi trods alt har en rimelig stabil medlemsskare, om end den ikke er voldsom stor.
Efter DGU’s årsberetning er vi i Storstrømmen 546 aktive medlemmer mod 607 i 2014. Det er det
største fald nogensinde. Hvor slemt er så det – jo det er da slemt. På ungdomssiden har vi været
hårdt ramt – det gør vi nu noget ved. På seniorsiden har vi som bekendt nu indført nye systemer og
regler for kontingenter og det at komme i gang, sådan at der ikke skal lægges for mange penge fra
start. 2 måneder gratis og mulighed for gratis lån af udstyr i den periode, derefter indmeldelse uden
indskud eller køb af aktier, medmindre man ønsker at få rabat på kontingentet. Husk vi har faktisk nu
det billigste kontingent af alle i nærområdet, hvis man lige nænner at investere i fællesskabet.
Ellers er der jo nærmest krig klubberne imellem om at overgå hinanden med at forære ting og rabatter
væk. Her vil vi prøve at skabe et miljø og nogle forhold vi kan konkurrere på, sådan at det ikke i sig
selv er prisen, der skal være konkurrenceparameteret – det er usundt for os alle, hvis pengekassen
lækker.
Alle klubbers gennemsnitlige kontingent udgør nu ca. 6 t.kr. pr. år – det gør vores også.
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Som sidste år vil jeg minde om, at hvis alle vores medlemmer skaffede hver et nyt medlem, ville det jo
kunne blive en helt fantastisk klub, det kunne jo også være et mål.
Frank er klar med en masse nye tiltag – vi vil forstærke rekruttering fra skoler, firmaer, vejforeninger
osv.
Kaninklubbens arbejde vil blive forstærket med deltagelse af alle klubberne i klubben og andre tiltag.
Det håber vi kan gøre det mere attraktivt at spille med som ny.
Golfens dag er i år 17 april – støt op om den – der er reklame og program på vej. Tag en familiemedlem, en ven en kollega eller bare en du kender med. Frank har også arrangementer den dag.

Banen
Vi har en fortsat en flot bane – det er der ingen tvivl om at vi også vil have fremad.
Personale og frivillige gør et kæmpe arbejde. Nu er det jo ikke sådan at man altid får ros, og det overgår heller ikke altid hverken personale og de frivillige – der er jo helt ufatteligt mange meninger om det
arbejde der udføres. I år vil vi forsøge stor fokus på greens fra sæsonstart, det var en af de ting der
blev talt en del om i 2015. Kommunikation om hvorfor vi gør som vi gør vil vi også lægge vægt på –
det får nok det hele til at glide bedre. Nå men banen stod nu alligevel flot og det er jo sådan det skal
være. Vi har kørt sæsonen igennem med 3 ansatte – det fortsætter vi med. Jo – og så var der jo lige
Hardy, han fik jo dårligt holdt sommerferie, selv om han jo gør det hele frivilligt.
Der sker en masse hvert år – 2015 var ingen undtagelse – alle vore nye søer er på plads. En masse
hegn er flyttet og beplantningen undergår hele tiden forandringer.
Vores gamle vandingsanlæg, der igen og igen strejker giver en del udfordringer. Vi ville egentlig have
skiftet i 2015, nu bliver det i stedet formentlig 2016 denne investering kommer.
Vi løftede sløret for noget at det der fremgår af den 20 års plan baneudvalget arbejder med på vores
nytårskur. Vi vil gerne beplante de områder vi ikke bruger til golf – f.eks. ved hul 8, f.eks. ved hul 5
osv. det er mange ha. vi så ikke skal slå og vi får måske så mulighed for at bytte lidt skov sådan at det
jeg også sagde lidt om sidste år kan lykkes, nemlig at vi gerne vil have indarbejdet en par 3 bane nær
klubfaciliteterne. Det er der meget i – også økonomi. Vi gør fortsat ikke noget overilet, men arbejder.
Drøftelser med myndigheder mv. står stadig på og hverken forslag til forbedringer og eventuel udvidelse er endnu færdigbehandlet. Når endeligt forslag er færdigt, vil der blive indkaldt til medlemsmøde, selvfølgelig også under forudsætning af at vi får lov af myndighederne og kan skaffe pengene.
Ellers vil vi fortsat oprette teesteder, lave stier og i det hele taget forbedre. Der kommer også en ny sø
ved hul 16 – ved greenen.
Vi vil skrive på hjemmesiden løbende om de arbejder vi påbegynder.
Ukrudtsbekæmpelse er fortsat stort tema – vi skal ikke forvente det lettere, tværtimod. Jeg sagde sidste år at det ikke er mange ukrudtsmidler vi fremover må bruge, så nu er det derfor planen at anmode
en del medlemmer om at deltage i arbejdet med manuelt ukrudtsbekæmpelse overalt på banen efter
anvisning fra vores greenkeepere. Det lyder ikke sjovt, men det må vi prøve at få det til at blive, så vi
fortsat kan have en flot bane. Så slemt er det fortsat ikke gået, de frivillige og personalet har klaret
tingene. D.G.U.’s konsulenter er i øvrigt med som rådgiver og vi har igen i år været vært ved deres
besøg om regler for pesticider m.v. Vi havde indbudt de øvrige naboklubber. Endnu et godt møde om
fremtiden.
Vores greens har været åbne hele sæsonen, med blåt flag ved frost og hvide ved tøvejr. Et stort problem med sommergreens har dog været nedslagsmærker. Husk nu at rette op.
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Vi ser også på træningsanlægget, hvor der er stort ønske om at kunne øve indspil over lidt længere
afstand tæt på klubhuset – det ser vi på.
Vores fuglekasser har i denne sæson været flot beboet – Under eventuelt vil der blive udtrukket præmier på de beboede huse.
Til slut – igen – husk at rette nedslagsmærker, riv i bunkere efter rådyr, harer og hunde, læg tørv på
plads og tag flasker, dåser og papir med hjem, hvis der ikke er skraldespand – det kunne man måske
alligevel !!
Kom frem med jeres ideer – alle input er vigtige for at vi løbende kan udvikle banen.

Husudvalget – ejendommen
Arbejde kan der altid findes – det som der lige er og der ikke er andre til at udføre havner tit hos alle
Olerne. Hvem der styrer ved vi ikke rigtigt, men sikkert er det at der bliver der malet, fabrikeret skilte,
monteret og pillet ned, bygget og revet ned – alt sammen gør at vores faciliteter fremstår pænt. I år
har de skiftet lys i vognporten, renoveret skiltestativ med baneplan samt ikke mindst renoveret vores
kontor, ja og så er der jo alt det andet med skilte, boldvaskere, havemøbler, flagstænger osv. der er
hvert år.
Og så er der jo lige Elisabeth, der ordner rundt om vores bygninger dag ud og dag ind – det er jo fantastisk – hun kommer hver dag.
Der er i øvrigt fælles arbejdsdag den 9. april – se nærmere på hjemmesiden og kom og hjælp med.
Carsten styrer begivenhederne den dag.

Juniorgolf
Der har igen i år været god drift i juniorafdelingen, om end der medlemsmæssigt har været tilbagegang. Årets aktiviteter har været forestået af juniorudvalget og vores træner Allan med hjælpere. Juniorerne har deltaget i en lang række turneringer og arrangementer med ganske gode resultater til følge. På vores elitehold har nogle af de bedste ungdomsspillere deltaget og gjort det rigtig flot.
Hertil har ungdomsspillerne blandet sig i striden om klubmesterskaberne, f.eks. Lasse som vinder hos
herrerne.
Der er en del nye tiltag på vej – et helt nyt stærkere og bredere udvalg – Frank på banen med nye
tiltag. Der er allerede godt gang i aftaler om skolegolf – træningen for 2016 er sat i rammer, der er
tilmeldt hold i turneringen og holdet bag ungdommen vil sammen med Frank komme med nye sociale
tiltag og vil også iscenesætte mere spil på banen for ungdommen.
Vi glæder os til endnu en god sæson for ungdommen – gerne med flere spillere.

Turneringer
Sæsonen 2015 er forløbet rigtig godt – faktisk samlet med flere deltagere end i 2014. Det har faktisk
også været rigtig godt vejr til alle turneringer – også selv om udsigten var spået anderledes – husk det
når der skal tilmeldes i 2016.
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2015 var også året hvor vi har indført faste handicapgrupper i singleturneringerne, det betragter vi
som en succes, da vi ikke har fået nogle negative tilbagemeldinger. Vi prøvede også at lægge nogle af
turneringerne om lørdagen, det er gået fint. Begge dele fortsætter vi med i 2016.
De flere deltagere kan skyldes flere ting, men bl.a. skal nævnes ”Damgaards hole in one turnering”,
hvor der var en ”hole in one” præmie på rejsegavekort på kr. 40.000,-. ”VESTERSKOVENS.DK parturnering” hvor der var spisning med i turneringsfeen var god og endelig sluttede sæsonen med ”Jyske
Banks jagtturnering” som det helt store tilløbsstykke med 106 deltagere. Vi fortsætter bare med det –
altså antallet.
Så velkommen til sæsonen 2016, hvor vi håber på at blive endnu flere.
Det er det samme arbejde for os i turneringsudvalget, bare meget sjovere, når vi er mange.
I 2015 blev vi også pålagt at have en ”DGU Aon juniorturnering”, den blev afviklet uden de store problemer. Der er mange ting der skal klappe ved sådanne officielle turneringer, herunder frivillige til at
være forecaddies osv. Det er en nem måde at hjælpe lidt når vi kalder til sådanne opgaver – husk det.
Stor tak til alle vore turneringsponsorer. Uden dem ingen turneringer, så husk det når i handler!
Planen for 2016 ligger på hjemmesiden – husk at have den med i planlægningen for sommeren
Vi deltog igen i LF-mesterskaberne – Nicole Lørup vandt junior piger, Anne Marie Frørup veteran damer og Marianne Ballard blev 2’er old girls.
Klubmesterskaberne var med en meget spændende afslutning – en festlig dag.

Eliten / holdturneringen
Året 2015 blev et hårdt år for vores herrer, der jo skulle prøve kræfter i 2. division og 2. holdet i 4. division. Det gik ikke, så begge rykkede ned igen. Det nye år byder så på 3. division igen og 2 hold i kvalifikationsrækken. Damerne rykkede til gengæld op i 2. division, flot af dem.
Vi håber det bliver en god sæson, og Frank er allerede i gang med holdene og der ligger aftaler om
træningssamlinger osv. Vi håber der igen i år bliver stor tilslutning til træningsarrangementer og til det
at spille på holdene.
Vi har jo så også de øvrige kredshold, der alle har klaret sig fint og hygget med kampene, efterfølgende spisning og hvad der ellers indgår.
Kæmpe tak til holdlederne. Uden dem ingen turneringshold uanset plan.
Vi synes det er vigtigt vi er med i kredsturneringerne – sig endelig til hvis har lyst at deltage – og også
hvis nogle skulle gå med en holdleder i maven – sig det højt – der er brug for alle. Ulla kan koordinere.

Træneren
Vi vil gerne her takke Allan tak for den så sidste sæson i Storstrømmen.
Nu er Frank jo kommet til – vi glæder os til samarbejdet. Frank og vi har længe været i gang med sæson 2016 og har snart har alle planer på plads. Der kommer mange nye tiltag – slut op dem – tag nogle lektioner – det kunne jo være Frank kunne lære jer noget nyt og bedre og husk at slutte op om forretningen.
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Hvis i kommer med nye medlemmer er Frank klar til at hjælpe.

Handicapudvalget
Der er igen i år sket lidt ændringer i reglerne. Der er også kommet nye lokalregler. Handicapsystemet
er ændret for nye, så man starter med handicap 72.
Endelig er vores bane ratet om, sådan at 14 af hullerne har fået ny handicapnøgle.
Vi orienterer om tingen på hjemmesiden og der vil blive indbudt til arrangement om alle ændringerne i
slutningen af april.
I øvrigt kommer der nye scorekort, ny baneguide, nye skilte osv., hvor ændringerne er indarbejdet.

PR
PR Sponsorudvalget har i året der gik arbejdet på at udvikle tilbuddene til sponsorerne og fastholde
dem vi har. Det er lykkedes rigtig godt.
Hjemmeside, facebook og samarbejde med pressen skal styrke kendskabet til klubben og vores
sponsorer. Nyt er at hulsponsorer har en mini company day for indtil 24 spillere inkluderet i sponsorat.
Vi vil gerne medvirke til mere aktivitet på banen og i klubben, det er win win for sponsor og klub.
Erhvervsturneringen, hvor firmaer tilmelder hold, er blevet en gedigen succes. Hole in one præmie på
100.000 kroner er et spændende indslag. Vi håber 2016 bliver året, hvor præmien skal udløses. Tilmelding til turneringen er åben på hjemmesiden.
Klubben vil gerne have flere og nye sponsorer - HUSK at successen indebærer en gensidig tilfredshed, der skal være noget i det for begge parter. Klubben får en bedre økonomi og bedre mulighed for
at udvikle klub og bane til gavn for os alle, sponsor skal til gengæld også mærke klubben og medlemmernes opbakning. HUSK at støt sponsorerne
Vi har i samarbejde med de øvrige LF-klubber og 5 hoteller via Business LF markedsført salg af LF
som golfdestination i golfaviser, turistkatalog, diverse foldere og plakater til turiststeder, Visit LF’s
hjemmeside samt andre sider som Færgen, Øresundsbroen osv. Konceptet gik primært på spil min. 2
baner for 175 kr. stykket. Det er populært og gav os igen en pæn indtægt.
Vi har besøg af mange gæster – det er vi glade for. Vi har samarbejde med udvalgte baner uden for
LF samt med Tee-time og Golfhäftet – alt sammen med rabatordninger. Følg med i mulighederne på
hjemmeside og ved opslag i klubben.
Husk at passe godt på vores gæster – vi vil gerne se dem igen.
PR er jo andet end sponsorindtægter, det er også omtale, brug af medier osv. Vi synes det går rimeligt, men er der nogle der vil gerne vil skrive for og om klubben hører vi gerne.

Vognporten
Vores alle sammens samlingssted hul 19/Vognporten er meget vigtig. Der skal være hyggeligt, der
skal være i orden, der skal være en kvik bemærkning, der skal være noget god mad, der skal arbejdes
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på alle tider af døgnet – alt det er faktisk gået godt. Vores omsætning har været næsten den samme,
men med et lille underskud på 30 t.kr. Vi skal gerne få det til at løbe rundt. Det skal dog bemærkes at
der er indregnet lokaleomkostninger for 133 t.kr., der for en stor dels vedkommende vil være omkostninger vi under alle omstændigheder vil have. Det var bare lidt sjovere – også for Lilian at gå på arbejde hvis der lige kom lidt mere i kassen.
Jeg sagde sidste år - prøv lige at hør vi skal da have den del af butikken til at køre, vi skal da købe lidt
mere !! – vi vil ikke som de andre klubber kun handle med en automat – den siger ikke noget – kan
ikke skabe stemning og socialt fælleskab – det kan man meget bedre i en åben restaurant. Nu har jeg
sagt det igen – støt os fortsat her.
Vi har fået renoveret en del af inventaret. Vi fandt det som den bedste løsning i stedet for at købe nyt.
Tuborgfonden har ydet støtte på 25.000 kr. til projektet – det kunne næsten dække.

Sekretariatet
Der er som vanligt mange opgaver – det er vigtigt vi har åbent og et ansigt udad til vore gæster og
medlemmer. Der kommer nye ting til - andet bliver automatiseret, men nok er der at se til.
Her ordnes bare en masse ting, som egentlig ikke er så synlige, det er bare en selvfølge der er styr på
tingene, og det er der!

Klubberne i klubben
Klubberne i klubben gør en kæmpe indsats i det daglige – de arrangerer spil – de arrangerer turneringer og events, de skaber omsætning i klubben og de er den rygraden i det sociale sammenhold, der
er bydende nødvendigt for at en klub overhovedet kan køre. Jeg håber I fortsat kan holde sammen på
medlemsskaren og holde gang i aktiviteterne – det er bare vigtigt. Vi ved at sæsonen 2015 er planlagt
stort set hele vejen rundt – flot og godt for os alle.
Der er en del andre grupperinger, der har skabt fællesskab om træning, arrangementer mm., der er
rigtig fint – alt sammen med til at skabe aktivitet og fælleskab.

Regnskab
Vi har haft et rigtig godt år 2015 – det er meget tilfredsstillende i en ellers svær tid. Vi vil gerne have
mønt til fortsat udvikling og vi budgetterer med overskud igen i 2016.
Specielt på indtægtssiden er der noget at kæmpe med. Vi skulle meget gerne have nogle større indtægter, ellers bliver de næste år for svære for os. Nu køber I jo noget mere i Vognporten, vi bliver lidt
flere medlemmer, vi tegner nogle flere sponsorater, får lidt flere gæster – så skal det nok køre!!

Afslutning
Vi skal nu i gang med sæsonen 2016. Den tegner godt, banen bliver hurtigt i fin form, alle er klar. Vi
har alle et ansvar for vores klub. Det er vigtigt at vi tager ansvaret – det også vigtigt vi har og fortsat
kan skabe et miljø, hvor man er glad og stolt over at kunne komme – et miljø hvor fællesskab kan
fungere, hvor vi sportsligt kan kæmpe, håne og have det sjovt. Hvis vi alle er med til det går vi en god
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tid i møde. Fokus i 2016 vil være rettet mod at vi får nye medlemmer, der er I de vigtigste brikker vi
har, derfor støt op om alle de tiltag der kommer i løbet af sæsonen.
Det er også vigtigt at vi er i stand til at tænke på at medlemmer og gæster synes Golfklubben Storstrømmen er et strømlinet, rart, hyggeligt og gæstfrit sted at komme. Husk – pas på anlægget – ryd op
– det koster ikke noget.
Jeg synes det er sjovt at være med til at få tingene til at fungere. Der er selvfølgelig et hav af opgaver,
beslutninger der skal tages både nemme og svære. Jeg sagde sidste år - det der er så positivt ved at
have med tingene at gøre i Storstrømmen er at så mange vil give en hånd med. Det har endnu ikke
været et problem at besætte udvalgsposter også nye, det har heller ikke været et problem at finde en
hær af frivillige hver gang der skal ske noget ekstraordinært og til bestyrelsen vil medlemmer også
gerne give et nap med. Uden den opbakning er der ikke nogen klub – det kæmper man med andre
steder – men ikke her – det er en fornøjelse. Husk at værdsætte alt det frivillige arbejde, der er nogle
der har andet at passe end golfklubben, det kan være svært altid at huske.
Husk det skal fortsætte, så vi alle næste år ved samme tid kan konstatere at året 2016 var et godt år
med fremgang, fornøjelse, oplevelser og fællesskab.
Så mangler vi bare at sige tak til alle dem der er med til at få det hele til at fungere:
Tak til personalet – de 3 på banen – Ulla – Allan og Lillian med hjælpere
Tak til alle udvalg
Tak til alle de frivillige og de frivillige styrmænd, som Peter f.eks.
Tak for året 2015 til jer alle.
Til sidst tak til bestyrelsen og tak til alle dem som ikke blev nævnt – hvis jeg skulle have glemt nogle –
det har jeg nok.

Henrik Roed Hansen
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