
Formands beretning Generalforsamling 
Mandag den14. Sept.2020

2019 Efterår
Det er altid dejligt, at genkalde sig gode minder.
Vi starter godt nok med et af de sørgelige minder.

• Margit død.  Blev bisat den 8. aug. TAK til alle jer der tog turen til Østrup. (17). Margits 
Mor, Ove og børn, var meget glade for vores til stædeværelse. Margits Mor har siden mistet 
sin mand.

• 28/10 Afholdt vi ”Syng dansk dagen” i Houlkær kirke. Her måtte vi undvære Søren. Det var 
umuligt at opstøve en pianist. Jeg havde kontakt til 13 af slagsen. VI KLAREDE DEN!!

• 4/11 Extra ordinær generalforsamling. Mona indvilligede i at tage formandsposten. Vore 
uundværlige Susan er sekretær. Leif tager sig af regnskab. Ole og Vagn Aage er medlemmer.

• 7/12 Julekoncert på Skakbrædtet
• 12/12 Julekoncert på Nytorv
• 16/12 Julekoncert på Banebo
• 18/12 Jul i Houlkær kirke. Der kom så mange, at man måtte afvise omkr. 100 ved 

indgangen.

2020 Forår
• 6/1 Afholdt vi bestyrelsesmøde, hvor Rep. Udvalget var inviteret med.
• 24/12 Rigtig vellykket fastelavnsfest. Der var flotte udklædninger. Lækker mad for 

Madkunstneren. Alle støttede op om at slå katten af tønden. Vagn Aage blev Kattekonge og 
Marianne Kattedronning. Amerikans lotteri med mange gode gevinster. TAK for alle de 
mange dejlige indlæg.

• 18/3 SÅ KOM CORONAEN – vi måtte aflyse resten af sæsonen!! :o(
• 16/3 Generalforsamling AFLYST
• 22/4 Forårskoncert med Mandskoret i Vestervang kirke AFLYST
• 2/5 Skulle Ryslinge kort være kommet på besøg.
• 15/5 Sommerudflugt. Kaffe i og Carstens sommerhus. Tidlig aftensmad i Næsbydale. 

Ålborg teater ”Drømte mig en drøm” AFLYST
• Senior -folkemøde på Sønæs. Stand AFLYST

2020 Efterår
• 14/9 Generalforsamling med afstand og afspritning.
• Der skal være 2 meter mellem sangerne. 4 m2 til hver person. Kirken er måske det mest 

ideelle. 
• FLOT fremmøde . :o) Karl har meldt sig ud . Hanne Haldrup har meldt sig ud pga. sygdom.
• Vita Hansen fik sin 25 års nål
• Håber vi finder en vej -

- hvor vi er trygge 
- hvor vi kan være sammen uden at bekymre os
- hvor vi tør synge

Banebo vil rigtig  gerne have en at vi kommer til jul og synger for dem – hvis Corona tillader det.
Julearrangement i Kirken er aflyst!!

Mvh Mona Dinsen


