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Eventuelt

Bestyrelses beretning 2015
Endnu et år er gået, og vores medlemstal ligger på det normale, vi har flere
medlemmer end der kommer ud og gå på vores normale små vandreture,
det kunne være sjovt hvis alle medlemmer kom på en gang og til samme
arrangement.
Vi startede året med en Bustur, den første nytårsraket havde knap nok forladt
luftrummet,, da vi tog afsted. Det er altid hyggelig at komme til København
og gå denne tur på Langelinie og vi bliver altid godt modtaget af MF København.
Efter turen prøvede vi noget nyt, nemlig at på hjemvejen standsede vi på en
kinesisk restaurant og spiste frokost, ja det var hyggeligt.
Årets første vandring, er Fastelavnsturen, hvor vi for første gang, kun havde
den en dag og i stedet for 50 km. kun havde den længste distance på 40 km.
Maskineriet er i gang alligevel, med at mærke turene op, så vi benytter lejligheden til at, folk kan komme og gå 40, 25, 15, 10 eller 5 km.
Så denne form for afholdelse af arrangementet, syntes vi var meget passende.
At der ikke var så mange deltagere denne Lørdag, er lidt surt, men vi håber
at næste fastelavnstur bliver bedre besøgt.
Årets Ladywalk, slog vi ikke nogen rekord, men der kom alligevel 3088
deltagere, det syntes vi er flot, at der kommer så mange her til Nakskov. Det
er et meget krævende arrangement og der er flere af os i Bestyrelsen, der arbejder med arrangementet, ja næsten hele året. Det er ikke bare at lave ruter
og så kommer der 3000 piger og går turen, nej, først skal der sås nogle frø i
form af, lån af Lienlund, polititilladelser, ansøgninger m.m. ja forresten så
skal der være tilsagn om at der er nogen af jer der kan hjælpe med at pakke
osv.
Og der skal uddeles PR. i form af brochurer og annoncer, og alt skal helst
forudses.
Men når man ser resultatet er det helt OK at der er lidt forarbejde, det er med
til at holde foreningen kørende.
Vi blev i år kontaktet af KODA der spurgte om vi havde musik til arrangementet og det havde vi jo, så ville de gerne have at vi betalte dem ca. 3500

kr. det var lidt surt når vi havde afsluttet regnskabet.
Men det kan glæde os at Ladywalk i år uddelte 1. million kroner, fordelt
imellem tre foreninger.
Jeg må også til slut lige fortælle, at under ladywalk, fik folketidende journalist Mogens Warre lukket munden på mig. Han havde fået lavet en billedbog
om Ladywalk med fotos fra de 10 gange vi havde afholdt arrangementet,
Det var en flot gestus Mogens, TAK FOR DET.
Sidste vandring var Juletrim, som skuffede fælt kun 9 mødte frem, vi havde
traditionen tro BANKO ude på ruterne og der var præmier for over 1700
kr. men det gode var ud af ni mennesker var der 7 bankoer ude. Men næste
juletrim, vil nok blive flyttet til anden juledag, da fodslaw har sløjfet deres
vandretur i Nakskov anden jule dag.
Vi har holdt nogle klub aftener, hvor vi bla. så foto fra kaminaen og havde
Birgit Jensen på besøg og hun fortalte om hendes vandretur.
Så havde vi en spil aften hvor medlemmerne kunne komme og få sig et slag
kort, og få sig en hyggesnak med vandrevennerne. det var nogle hyggelige
timer vi havde der, og det kommer der flere af i 2016.
Der har året igennem været træningsture, mandag aften og torsdag formiddag og torsdag aften, Disse ture har været rimeligt besøgt, men der er altid
plads til flere på Nakskovs veje, så tag hele familien med næste gang du skal
med Strejferne ud og gå.
Vores medlemsblad RUTEN, bliver altid godt modtaget og det viser jo hvad
Foreningen laver og har af arrangementer, men vi må nok erkende at til tider
er det lidt svært at finde på havd der skal stå i bladet, når I medlemmer ikker
er så gode til at skrive indlæg i bladet.
Vi har også en drøm om at vi kunne få lidt flere annoncer i bladet, men de
senere år har vi ikke haft tiden til at tegne annoncerne. men min opfordring
til jer hvis I kender nogen der gerne vil annoncere i Ruten, så giv os et kald.
Husk bladet er med til at fortælle om vores vandresport og med til at fortælle
at foreningen er i fuldt vigør.
I kan også være med til at forme vores medlemsblad, ved at skrive indlæg
til bladet eller sende os foto fra jeres gåture eller lign.

Vi kan også se at vores hjemeside bliver godt besøgt, den er også med til at
vise den store verden at der er en lille Vandreforening på Lolland, der bare
Strejfer ud i den lollandske natur.
Siden bliver brugt til at fortælle om de sidste nyheder i foreningen og der
bliver lagt video ud på siderne af foreningens vandreture.
Foreningens Økonomi må også siges at være ret stabil, vi har penge på kistebunden, selvom vi altid giver penge til hjælp til de busture vi har og det
gør vi af den grund at vi gerne vil have at vores medlemmer, kommer ud i
det ganske land og oplever andre foreningers vandreture og ser anden natur
end den lollandske. og Busture koster det de koster, og det er rart at man ikke
skal tage hensyn til at vi minsdt skal være 50 for at turene bliver til noget.
Det er også rart at vi ikke skal vende hver femøre for at få foreningens drift
til at køre, men det er ikke en sovepude for os, vi er godt klar over at vi skal
have flere medlemmer og måske også flere unge mennesker til at interessere
sig for motions gang. for med den udvikling der er PT, må vi nok se i øjnene
at på sigt så lukker gangforeningerne.
Det kommende års, nye tiltag, er at den 25 april har vi Byjubilæumsmarch
og i løbet af sommeren vil der være vandreuge, som bliver sluttet af med at
vi griller for deltagerne.
Af busture har vi lige været til Havfruemach, den 10 januar og den 1. juli
vil tage til vores venskabsforening i Belgien, CLUB M3F, hvor turen gerne
skulle blive så interessant og billig at rigtig mange af jer tager med. Vi drøfter i Bestyrelsen om vi også skal tage til Bakken i år, som er 14 dage efter
Belgiensturen.
Jeg vil slutte af med at Takke alle hjælperne, der har hjulpet Strejferne i
Årets løb og rette en stor tak til alle hjælperne på Ladywalk.
Jeg vil også takke vore annoncører for deres støtte til vores blad, I er med til
at gøre foreningen stærk.
Jeg vil Takke Bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft og ikke mindst
takke Gitte Rantzau for at hun trådte til da Lone var syg
Tak Allesammen

Driftsregnskab 2015
01-01 2015 - 31-12 2015
Indtægter
Kontingent
Medaljer & Diplomer
Kramkistesalg
DMF & Kalendere

Tilskud/lotteri
Ruten, Annoncer, Porto

Rejsekonto

Ladywalk

Udgifter

3.580
1.355
1.031
60

130
6.300
6.565

109.960

Præmier
Medaljer & Diplomer
Kramkistekøb
DMF & Kalendere

160
440
1.252
320

Klublokale

1.000

Ruten, Annoncer, Porto

Drift & Kontor
Rejsekonto
Hjemmeside
Gaver & Præsentation
Rept. møde
Ladywalk
Transport til møder
Møder
Porto

Resultat af daglig drift

128.981

Diverce
Resultat af daglig drift

490
1.374
8.810
2.580
1.360
1.210
82.919
700
755
43
200
106.142

Status 2015
AKTIVER
Kassekonto 2015
Jyske Bank

PASSIVER
562
97.255

97.818

Kassebeholdning 2014
Bank beholdning 2014
Overskud 2015

2.529
72.450
22.839
97.818

_______________________________
Kasserer Susanne Larsen
Regnskabet er revideret i overensstemmelse med lovgivningen
på folkeoplysningsområdet.
Regnskab samt bilag er kontrolleret og fundet i orden,
Bank, og Kassebeholdning er afstemt og fundet i orden
Nakskov den 16. januar 2015

_____________________________
Revisor Helle Hansen

_____________________________
Revisor Viva Jensen

