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Virksomhedsbesøg  
Som de sidste par år, forsøger vi at planlægge et firmabesøg efter sæsonafslutningen.  
I år er det op ad bakke at få planlagt et besøg. Vi havde to ideer på listen. Arla Food i 
Kruså og Helsam. 
Nu viser det sig, at Arla ikke længere arrangerer virksomhedsbesøg på grund af 
hygiejneregler og Helsam har venteliste, så dem kan vi først besøge næste år.  
Det betyder, at nu har vi virkelig brug for jeres hjælp. Læg derfor hovederne i blød og 
komme med gode ideer til, hvor det kunne være spændende at komme hen, enten på 
vores danseaftner eller ved at sende en mail til os. 
 
Opfølgning på samarbejdet med DGI 
Efter arbejdsmøderne med DGI besluttede vi, at vi ville kontakte andre foreninger med 
sommer aktiviteter og tilbyde dem opvisninger på nogle af deres arrangementer for på 
den måde at finde flere medlemmer. Men som der blev sagt på generalforsamlingen, 
har vi med en caller ikke ressourcer til det.  
Vi må derfor glæde os over, at vi på arbejdsdagene med DGI også fik set vores brug af 
hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook og aviser igennem. Meldingen fra DGI var, at her 
gør vi de rigtige ting. Så nu må vi se hvad fremtiden byder af muligheder for at arbejde 
videre med ideer til at gøre os synlige og interessante for nye medlemmer. 
 
Opfølgning på generalforsamlingen 
Alle bestyrelsesmedlemmer kunne ikke være til stede på det første bestyrelsesmøde 
efter generalforsamlingen. Det bliver derfor først på næste møde, vi får fulgt op på 
forretningsorden, opgaveliste m.m.  
Men eftersom det er de samme bestyrelsesmedlemmer der forsætter, kommer der nok 
ikke de store forandringer. 
 
Kommende arrangementer 
Tiden løber og inden vi ser os om er det tid til afslutning på sæsonen. Så husk at sætte 
kryds i kalenderen den 2. april, hvor vi som sædvanligt starter med at spise sammen kl. 
18.00 på Købmandsgården. 
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