Statement:
Kære Venner !
Formanden har ønsket, at suppleanter og webmaster har deltaget i bestyrelsesmøder,
dog uden stemmeret ved evt. afstemninger. Denne praksis vil jeg gerne videreføre.
Som webmaster har jeg deltaget i bestyrelsesmøderne i årets løb. Til tider som ordstyrer.
Jeg er derfor vidende om, hvad der rører sig, og har rørt sig, i bestyrelsen.
Da ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har ønsket at kandidere som ny
formand, har jeg accepteret at stille op på visse betingelser.
Det er ikke for mig en ambition at blive formand, og det har det aldrig været, men det er
mere et ønske om også selv at gøre ”noget” for den forening, som jeg var med til at stifte
for 25 år siden.
Det er jo på en særdeles trist måde, at formandsposten nu blev ledig.
Ingen kunne have forudset, hvordan Eriks kedelige sygdom ville udvikle sig.
Jeg har i eftermiddags, sammen med Bjarne, besøgt Erik i Broløs, og han tilslutter sig de
planer, som den øvrige bestyrelse har for foreningens fremtid.
Hvad er det så for planer, der er tale om ?
Det er selvfølgelig rart med ”eget” lokale, hvor vi ikke betaler husleje, men vi bør prøve
også at flytte aktiviteter ud fra Randers, for Kronjylland dækker geografisk set et temmelig stort område.
En mødeaften med foredrag på f.eks. Auning Kro kunne komme på tale, men så kan vi
ikke klare os med 30 Kr. for kaffe med brød.
Jeg ved, at Garderforeningen opererer med ca. 60 Kr. pr. arrangement. Vil man det ?
Og vil kroen det, hvis der kun kommer 25 mennesker ?
Det bliver ”kun” 1.500 Kr. i kassen.
Tilslutningen må afgøre, om det er vejen frem.
Hvis vi ikke prøver, får vi det ikke at vide.
Samarbejde med andre foreninger ?
Allerede i marts har vi planlagt et stort ”sammenskudsgilde”, hvor både Garderforeningen, Niels Ebbesens Venner og Hjemmeværnet er inviteret.
Det bliver i Annekssalen på Hvidsten Kro, hvor vi får besøg af netop Hvidsten-Gruppens
sidste levende medlem, Svend Egon Andersen. Vi kommer måske op på 70 deltagere.
Jeg har sagt ja til at være formand i én periode, og kun én.
Jeg ser gerne, at I kære medlemmer i mellemtiden finder ud af hvem, der skal stille op
næste gang.

