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Formandens beretning til generalforsamling 19-04-18
Optakt til Fjordløbet 2017:
Arbejdet med at skaffe en hovedsponsore til Fjordløbet 2017, blev forsinket af, at bilforhandler
Stubbe i Måløv, først havde givet tilsagn om sponsorat. På et efterfølgende møde med Finn og Per
trak Stubbe tilsagnet tilbage, så vi måtte starte forfra.
Vi fik kort efter et tilsagn fra Bauhaus i Roskilde om at de gerne ville indgå som en af hovedsponsorerne, et sponsorat vi gensidigt havde stor fornøjelse af. Varehuschefen Troels Skaaning for
Bauhaus Roskilde introducerede os for Varehuschefen for Bauhaus Hillerød, Philip Hansen, som
vi så fik en aftale med om sponsorat for Fjordløbet 2018.
Fjordløbet 2017:
Fjordløbet blev afviklet søndag den 03-09-17 i meget smukt vejr. Der deltog 9 motorcykler og ca 80
biler på den ca 90 km lange rute. Efter sponsoreret morgenkaffe, startede løbet fra Græstedgård
ad smukke landeveje til første post på Godset Edelgave, videre til Bauhaus Roskilde hvor
deltagerne fik en sandwich og en vand. Næste post var på Vejlegården Roskilde. På alle poste
skulle deltagerne løse en opgave, samt udfylde en tipskupon, som lå til grund for præmie
uddelingen.
Der deltog en Stanley dampbil, som desværre fik nedbrud kort efter start.
Løbet blev gennemført uden problemer eller uheld, så der skal lyde en stor tak til officials og
køkkenpersonale for den fine indsats.
Fjordløbs vejskiltene er i en dårlig forfatning, så vi skal have fundet en/flere personer, der vil
påtage sig at reparere dem.
Klubfest:
Klubfesten blev afholdt d. 04-11-17. Der deltog 38 medlemmer, deraf 21 officials. Anni sørgede
som sædvanligt, for lækker mad og MK-Music spillede op til dans.
Det forlyder at Anni har stoppet sin virksomhed, vi skal derfor finde en ny kogekone eller bestille
mad udefra.
Julebanko:
Bankospillet blev afholdt 01-12-17, hvor der som noget nyt, var en and som hovedgevinst og små
sidegevinster i alle spil. Der blev hygget med æbleskiver og gløg.
Bent Gottlob Andersen:
Klubbens kasserer gennem 9 år Bent Gottlob Andersen døde sidste år i november måned. Da
Bent ikke havde nogen familie på Sjælland, (Havde en meget syg søster på et plejehjem i Jylland)
gik klubben ind og skrev en nekrolog til lokalaviserne, samt en dødsannonce. Deltog endvidere i
planlægning af bisættelsen, i samarbejde med præsten i Østby.
Klubben afholdt udgifterne til en bårebuket, samt til en lille mindehøjtidlighed for ganske få
deltagere på Sønderby Kro.
Bobestyrer Advokat August Jørgensen Hillerød, har udleveret relevante papirer og klubbens
pengekasse fra boet.
Klubbens bankforbindelse med Jyske Bank er blevet genoprettet.
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Torsdagskøreture:
Det kunne være ønskeligt, hvis flere ville slutte op om vores køreture om torsdagen i lige uger.
Brugergruppe Græstedgård, booking system
På brugergruppe mødet 07-12-17 blev der afholdt valg til Græstedgård brugergruppen. Ølstykke
veteranbil & Mc klub blev igen valgt ind i brugergruppen.
Nyt køkken: Frederiksborg Amts avis oplyser d. 14-04-18, at køkkenet på Græstedgård bliver
renoveret, hvor kommunen har afsat 500.000 kr. Det forventes, at køkkenet kan tages ibrug til
august i år.
Det gamle booking system er blevet kasseret, et nyt er under udarbejdelse. Alle bookinger bliver pt
fortaget manuelt.
Jeg kan oplyse, at lokale 7 er reserveret til klubben
frem til d. 26-07-18.
Fjordløbet: d. 02-09-18 Hele Græstedgård er booket fra fredag d. 31-0818 til søndag d. 02-09-18.
Klubfesten: Køkken, stald og sal er booket til lørdag d. 27-10-18 fra kl 10:00 til 23:00.
Julebanko: Køkken og stald er booket til fredag d. 30-11-18 fra kl 14:00 til 23:00.
Tak for god ro og orden.
Formand:
Per Hougaard Frederiksen
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