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INTET ER SÅ SKIDT AT DET IKKE ER GODT FOR ANDET. 

Vi har i klubudvalget, på baggrund af de sidste to års mandefald, besluttet at 

indføre et maksimum for antal deltagere på fremtidige ture til Bornholm. 

Vi er nået frem til at 6 deltagere som under Corona i 2020 er optimalt.  

I år var vi 7 fra start, som så blev til 8 da Slagter kom tirsdag og det var for 

mange. 10 deltagere er derfor helt udelukket. 

Vi har opstillet 2 scenarier for hvilke 6 der får adgang i 2022 

De to scenarier vil der blive stemt om på generalforsamlingen.  

Scenarie nr. 1 

Dem som frivilligt meldte fra i år (2), er åbenbart ikke interesseret i 

fællesskabet og rykkes derfor bagerst i køen. 

Af de 8 der var med i 2021, var 2 ikke ihærdige nok til at fange fisk og de 

rykkes derfor bagud i køen. 

De 6 deltagere som fangede fisk i 2021, de har første prioritet til 2022 turen. 

Scenarie nr. 2 

Dem som frivilligt meldte fra i år (2), er åbenbart ikke interesseret i 

fællesskabet og rykkes derfor bagerst i køen. 

Af de 8 der var med i 2021, var der 2 som vandt pokaler og de rykkes bagud i 

køen for at få cirkulation på pokalerne. 

De 6 deltagere som var med i 2021 og ikke vandt pokaler,  har første prioritet 

til 2022 turen. 

Hvis et medlem med førsteprioritet mod 

forventning vover at melde afbud, findes en 

ny deltager ved lodtrækning blandt de 

resterende. 

Vi har endvidere besluttet at alle 10 medlemmer i fællesskabets interesse 

pålægges omkostninger for turen. På den måde kan vi sætte prisen lidt ned, 

når vi nu fremover kun skal 6 afsted. 

UDEN MAD OG DRIKKE 

Der har været ytringer om utilfredshed med madholdene og vi har derfor 

gentænkt konceptet og er kommet frem til at vi ikke kan gøre alle tilfredse. 

Vi har derfor besluttet at vi næste år mødes fredag eftermiddag hos Storken, 

hvor vi så sammen smører madpakker til hele ugen.  

På den måde skal ingen lave mad og vi skal kun rydde op efter os selv, hvilket 

jo i nogle tilfælde kan være svært nok. 

God Påske ☺ 

ENKELTVÆRELSER 

De seneste års mandefald har 

gjort os klart at vi i vores alder 

har brug for fred og ro om 

natten. Derfor har det været 

fantastisk at have 

enkeltværelse.  

Madhold 

Der har været flere tilfælde af 

utilfredshed med madholdene, 

derfor har vi gentænkt 

konceptet. 

 

 

 

 

Det holder ikke at nogen tvinges på sofaen. 


