Generalforsamling i Erhvervsklub Køge den 3. februar 2020

Bestyrelsens beretning:

Velkommen til årets generalforsamling, og tak til alle jer, som er mødt frem.

Så snart vi har overstået alle formaliteterne på generalforsamling, står den på Stegt flæsk og
derefter Firathlon. I år af har vi et program med, dart, kluns, shuffleboard og golf. Og for dem
som ikke har prøvet det før, venter der et par timers hygge og sjov underholdning efter nogle
regler, som jeg slet ikke vil prøve at forklare her – I skal nok blive styret igennem
konkurrencen med kyndig hånd, og reglerne, og ja de er en sag helt for sig selv, og det vil I nok
opdage hen ad vejen.

Udover den årlige generalforsamling, har der været mulighed for at deltage i 4 yderligere
arrangementer i 2019 af vidt forskellig karakter, og selv om vi syntes, at vi havde gjort os
umage med at vælge noget interessant, måtte vi desværre aflyse to af dem i foråret og
sommeren. Vi havde arrangeret et besøg i den nye Køge Idrætspark, hvor der ud over det rent
idrætslige var mulighed for at stifte bekendtskab med det nye kontortårn, og de muligheder det
nye erhvervsområder byder på. Vi var derfor dybt forundret over, at så få af vores medlemmer
ønskede at deltage.
Næste arrangement var så et virksomhedsbesøg hos Vestergaard Company i Roskilde, som er
leverandør af produkter og tjenesteydelser til flyindustrien. En spændende virksomhed synes vi
i bestyrelsen, men nej igen for få tilmeldinger.
Det forstod vi ikke ret meget af i bestyrelsen, og vi udsendte et spørgeskema til jer medlemmer,
om hvilke ønsker og forslag der var til kommende arrangementer. Det blev vi ikke meget
klogere af, og vi gik så i tænkeboks igen.
Vores konklusion blev, at vi ville prøve med et par arrangementer med mere vægt på
”underholdningsværdien” i bred forstand og som er nemt og behageligt.

I starten af september tog vi så en tur i højden, nærmere betegnet et besøg på Camp Adventure
og det 45 m høje skovtårn, som ligger ved Gisselfeld Kloster nær Haslev. Her havde vi en
fantastisk tur med rigtig fin tilslutning, og til jer der ikke deltog, kan vi varmt anbefale et besøg
her. På vejen hjem fik så en lækker middag på Rønnede kro, det kan også anbefales.

I starten af december startede vi så bussen igen, og drog mod Amager, hvor vi besøgte Den Blå
Planet. Her fik vi en rundvisning med en fantastisk engageret medarbejder, hvor vi også kom
bag glasfacaderne og de mange bassiner, og så hele den teknik og organisation, som er med til
at drive Den Blå Planet. Mætte af de mange indtryk med fisk, hajer og masser af vand, drejede
bussen på vej ind ved Hvidovre Havn, hvor vi stillet sulten på bedste vis. Igen synd for dem
som ikke kom med og fik denne oplevelse.
Så efter et par ”skæverter” i starten på året med manglende tilmeldinger, blev det til gengæld
rettet op med de seneste par tiltag. Det kan jo også være, at vi ind i mellem render ind i
perioder, hvor mange af medlemmerne har nok og se til på andre fronter

Så vi holder Vi holder fast i vores nuværende form med at skabe et forretningsmæssigt
netværk, hvor der er plads til socialt og hyggeligt samvær. Her er de gode gamle dyder gratis –
lidt anderledes, men meget bedre. Vores næste arrangement bliver den 23. marts, hvor vi starter
bussen og besøger TV2 Øst i Vordingborg.
Rent økonomisk går det også vældig godt. Som det vil fremgå senere, når vi når til regnskabet,
så er vi det, vi godt kan kalde ”vores lille klub” fornuftigt velpolstret. Det giver os gode
muligheder for at lave nogle attraktive arrangementer på fornuftige vilkår. Så udbred gerne
budskabet i jeres omgangskreds, og I er altid velkommen til at tage en gæst med, som der evt.
kunne tænke sig at blive medlem.

Slutteligt vil jeg takke hele bestyrelsen og Torben som rervisor for et godt og konstruktivt
samarbejde, og ligeledes tak til alle, som igennem året har støttet op omkring Erhvervsklub
Køge, og vi håber at se jer til de kommende aktiviteter i løbet af året.

p.b.v.
Geo Lazarotti

