
BERETNING GENERALFORSAMLING 2020 

2019 har været et stille år, modsat forrige år, hvor vi fik sat vores nye krabbebro/flydebro op. 

Broen blev sidste år sat op midt i april med 2 mand fra brofirmaet og så vores frivillige hjælpere, der ved 

hvad hver især skal gøre. 

Strandrensning havde vi også i 2019 og tak til dem, der mødte op og hjalp, det er en god ekstra indtægt til 

foreningen. 

Hver onsdag aften i juni og juli måned sidste år, var der hygge ved stranden, men der kom ikke så mange på 

grund af dårligt vejr. 

I juli havde vi en tur til Brænderiet ved Sundsøre, hvor vi så på whisky fremstilling. Det var en god aften og 

der var mødt over 30 op, så det var en fin tur. 

I august var der en lørdag med aktivitet på stranden om eftermiddagen, med bl.a. sejlads, motorcykel-

kørsel, skattejagt, pandekagebagning, is og trillebørs-loppemarked. Der var god deltagelse til aktiviteterne, 

det kneb lidt mere med trillebørsmarkedet.  

Om aftenen blev der holdt sommerfest i teltet, med musik af Peter Sørensen fra Skagen, med ca. 50 

deltagere, det var som sædvanlig en god og hyggelig aften. 

Midt i oktober tog vi så broen op igen, med hjælp fra det samme mandskab og hermed en tak til de mange 

frivillige, uden dem ville det blive meget svært at få broen ud og op igen. 

Her i januar måned i år, har vi været i forhandling med brofirmaet om en ny kontrakt, med at få broen sat 

op og taget ind igen, da den gamle kontrakt var udløbet. Men det var et helt vildt tilbud vi fik, det var 

15.000 kr. højere end det vi gav sidste år. Men med lidt forhandling frem og tilbage, så endte det med en 

lidt mere fornuftig pris, hvis vi så til gengæld hjalp mere til og broen kom så i år op allerede i marts.  

Men ellers er der ikke sket noget her i 2020, da vi valgte at lukke det hele ned på grund af corona 

situationen. 

Så jeg vil sige tak til medlemmer og sponsorer for støtte i året, der er gået. 

 

Hilsen Peter 


