Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen d. 7.2.2018
Ved slutningen af året havde vi 124 medlemmer.
De 52 er kvinder
De 72 er mænd
Den ældste er 83
Den yngste er 54
Gennemsnitsalderen er 72
117 har e-mail, 7 har ikke.
Vi har overvejet om vores spisninger ude skulle kunne betales med mobile-pay, men er gået væk
fra det igen, da der var flere uden mobile-pay , end vi havde regnet med.
1 medlem er blevet 80 år i 2017 og har fået en hilsen fra foreningen.
Vi har mistet et medlem. Åse døde i marts. Jeg vil bede Jer rejse Jer og mindes Åse.

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Per Sørensen
Næstformand og sekretær: Lone Egstrup
Kasserer: Ann Sørensen
Webmaster: Jørgen Knøfler
Menig: Ernst Heise
Årets 1. arrangement var d. 5.4 med spisning i Klubhuset, hvor vi havde besøg af
mobilcykelsmeden, der fortalte om sine tilbud og delte visitkort ud.
d. 6.5 deltog vi i IF32`s 85 års fødselsdagsfest.
Onsdag d. 7.6 afholdt DAI La Vuelta med start fra Glostruphallen.
Vi var blevet bedt om at hjælpe og stillede med 4 hjælpere. For det, fik vi 4 deltagere gratis med.
Klubben betalte derudover for 4, så vi havde et hold på 8 med.
Det øsregnede og ruten var på 10 km. som man kunne køre 1 eller flere gange.
Vi grillede i Klubhuset d. 26.6 med helstegt pattegris, som Søren Lind skar ud for os og
Knud Degn og Freddy spillede. Vi nåede en sommergrill mere d. 13.9, og var heldige med vejret
begge gange.

D. 9.8 var vi på busudflugt til samlermuseet Thorsvang i Stege på Møn med 49 deltagere.
I efteråret har vi 2 fredage været medarrangør til Martine i Klubhuset.
Vi holdt julefrokost d. 29.11, hvor Rødovre Senior orkester spillede til sang og dans, og vi
serverede gløg og æbleskiver i Klubhuset man. ons. og fredag inden jul. Begge dele med stor
tilslutning.
Vi har fået trykt en ny revideret pjece og købt kuglepenne med logo, som i dag er delt ud til Jer.
Der har været stavgang fra Klubhuset, hver mandag kl.15. Vi er for øjeblikket 3 mænd og ca. 12
damer og vi bliver stadig flere. Vi går ca. 8 km. Med 1 eller 2 små pauser.
Vi er igen tilmeldt DAI` skridttæller konkurrence i Maj og har fået 6 stk. gratis skridttællere.
Tilmelding til Ann.
Der har været spillet fodbold hver fredag kl. 10 hele året rundt, på kunstgræs om vinteren og på
græs om sommeren og også her bliver vi flere og flere. VI har været helt oppe på 16 deltagere.
Efter træningen går vi i Klubhuset og hygger med en øl.
Vi spillede DAI` 7 mandsturnering over 55 år og blev nr. 2. Vi er tilmeldt igen i år, med 15 kampe,
hvoraf de 2 er hjemmekampe. Vi har fået 10 nye medlemmer på den konto.
Der er stor tilfredshed med, hvor mange, der har cyklet om onsdagen og vi konstaterer med
tilfredshed at alle bærer cykelhjelm.
Vi havde et uheld i foråret, hvor Rita Eriksen styrtede og måtte hentes af ambulance. Hun er nu
heldigvis tilbage på cyklen.
Vi har i årets løb haft mange dejlige cykelture. En af de utraditionelle, var en tur til et Galleri på
Bryggen, hvor Hanna Fink tog imod os med et glas og snacks og viste os et udsnit af sine billeder.
Vi kommer til at mangle frivillige, der vil guide turer i foråret, da Jørn er sat ud af spillet de næste 3
måneder og Per tager på ferie i 3 uger i marts.
Ernst må konstatere, at der ikke har været megen interesse for krolf. Vi har en bane omkring
Klubhuset, men mangler både tovholdere og spillere.
Dukker der interesserede medlemmer op, spilles der tirsdag kl.17 i sommermånederne.
Ernst har lavet kaffe i Klubhuset, mange onsdage og det, er der mange, der benytter sig af.
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