Hundested d. 22. april 2017

Bestyrelsens beretning om året 2016 i Halsnæs
Naturklub.
Bestyrelsen bestod af Judy, Klaus, William, Thomas og Jim, samt suppleanterne
Pia og Frank. Vi har holdt mødeaktiviteten på et absolut minimum – et enkelt
møde er det blevet til. Klaus har lavet årets regnskab, som er blevet revideret af
Frank. Anja leverede en fantastisk flot ny hjemmeside til klubben. En stor tak til
Jer alle for dette administrative arbejde.
Året i Naturklubben har budt på mange skønne oplevelser hør bare her:

Rulle- og skøjteløb – Mosbolde og julehygge – Halloween i
hønsegården – Store snitte- og pandekagedag – Andelslandsbyen
Nyvang – Sky camp – Sundhedsdag – Shelter weekend på Møns Klint
– Middelaldercenteret – Havkajak kursus – Nationalpark Skjoldunger
landet – Snapsetur – Torsk fra Øresund – Børne MTB – Slowmotion
MTB – Tonse MTB – Race MTB - Slettestrand MTB.
Nyt grej er det også blevet til fx to hængekøjetelte med plads til i alt fire
personer, gryder og pander til bålet. Derudover stadig alt det gode gamle:
Lavvo – MTB cykler – havkajakker – cykeltrailer –GPSer håndholdte –
tandemkajakker.
Antallet af medlemmer er stadig rigtigt fint med 357 medlemmer en lille
tilbagegang i forhold til sidste år.
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Det er forsat et rigtig stort ønske, at vi ser mange flere af vores medlemmer til
aktiviteterne i fremtiden. Men et stort tak til Jer alle der kommer og deltager i
fællesskabet eller blot låner friluftsgrej. Har du lyst til at arrangere en aktivitet for vores
medlemmer vil vi meget gerne hjælpe dig på vej.

Hundested d. 22. april 2017
En stort tak til alle Jer; der arrangere ture, laver administrative opgaver eller er
instruktører i Naturklubben – uden Jer ingen Halsnæs Naturklub.
Tak for endnu et godt år i Naturklubben…
Jim Karlstrøm Jensen Formand Halsnæs Naturklub

