Ved slutningen af år 2018 havde vi 145 medlemmer.
De 60 er kvinder
De 85 er mænd
1 medlem er blevet 80 år i 2018 og fik en hilsen fra foreningen. Det var ERNST, som vi desværre
måtte bisætte lige efter. Desuden mistede vi også JUTTA.

D.21.2 inviterede Bricksite til webinar om en ny opsætning. Bricksite er udbyder af vores
hjemmeside og har hidtil været gratis, men koster efter d. 1.4. et gebyr på 40 kr./ md. Jørgen og
Lone deltog, men besluttede i første omgang at blive ved den gamle opsætning, som koster det
samme.
Vi har for første gang søgt og fået tilskud fra Glostrup Kommune. Ud over et kontant beløb, på
11 175 kr. betyder det også at vores aktivitetstilbud bliver trykt i bladet Seniorforeningerne.
D. 7.3. havde vi årets 1. medlemsarrangement, som var foredrag og lysbilleder i Klubhuset, om det
gamle Glostrup. Vi cyklede og fik smørrebrød først.
Benny Klausens private samling af maleren Michael Hansen, kaldet Galjebakkens museum, havde
besøg af vandrerholdet og cykelholdet i maj.
Også i maj, havde vi bestilt borde, så vi samlet kunne opleve Glostrup kommunes forårskoncert i
Glostruphallen med Glostrup byorkester og Bjørn Tideman.
d.6.juni deltog 38 medlemmer på en tur til Flakfortet. Nogen cyklede til Nyhavn, hvor båden
sejlede kl.12, resten tog toget. Vi fik en dejlig frokost, hvorefter der var rundvisning.
Foreningen betalte sejltur og rundvisning
d.27.juni fik vi helstegt pattegris i Klubhuset. Vi følte at vi nu var så velpolstrede, at vi betalte for
hjælp til grillstegning og udskæring. Det var godt givet ud.
Vi havde endnu en grill i Klubhuset d. 5.sep.
d.26.sep. var 35 medlemmer i Naverland. Foreningen betalte foredraget.
Vi fik et tilbud om deltagelse på DAI’s kursus om fødder d.24.11, med tilskud fra foreningen. Det
var godt, men der var ikke den store tilslutning. Vi var 3.
Vi har været med arrangør af 4 Matineer i Klubhuset.
Årets sidste arrangement d. 29 nov. var julefrokost med musik af det lokale band: Gigi, Rask &
Taube, der spillede country.
Ordet til Jørgen om cykling og hjemmesiden.
Ordet til Per om fodbold og stavgang

Ordet til Ann om regnskab + buget.

