Formandens beretning
Der er ikke nogen tvivl om at covid-19 har haft konsekvenser for foreningen.
Forårets LAN i 2020 måtte vi desværre aflyse, og selvom vi kom tættere på sommeren, kunne vi i
bestyrelsen se at det ikke ville være muligt at afholde et LAN event.
Det kunne vi til gengæld i oktober 2020, hvor vi prøvede nogle nye lokaler i Viborg. Det blev et arrangement
hvor vi var nødt til at holde os under forsamlingsloftet på 50 personer og med mundbind i cafeteriet.
Det blev et godt arrangement. Og stor ros til alle deltagerene for at overholde COVID restriktionerne, der
blev respekteret.
Så alt i alt så blev vores eneste arrangement i 2020 en succes!
Da medlemmerne I foreningen er spredt ud over landet, så besluttede vi i bestyrelsen, at vi fortsat skulle
afholde et LAN event der var mere centralt for alle og der havde vi Fredericia i tankerne.
Nu er jeg jo ikke selv til stede, men jeg er glad for at vi har så mange deltagere stadig og jeg håber at dette
LAN også bliver en succes!
Ved dette LAN har jeg desværre ikke kunne hjælpe ret meget til med planlægningen, da jeg skulle på tur
med jobbet. Så jeg vil gerne takke resten af bestyrelsen for alt forarbejdet og gennemførslen!
Dette LAN bliver også det sidste hvor jeg er en del af bestyrelsen, jeg har valgt ikke at genopstille da mit
arbejde optager for meget af min fritid og det resterende bruger jeg også på andre interesser.
Hvilket har betydet at jeg ikke har været så aktiv som jeg føler at jeg burde være.
Jeg overvejede i et stykke tid om hvad jeg skulle gøre, men blev enig med mig selv om, at det vil være bedst
at give depechen videre og tage lade en ny komme i bestyrelsen, da det kommende år bliver mindst lige så
travl for mig som de foregående.
Jeg vil gerne takke medlemmerne og ikke mindst bestyrelsen for tiden og jeg ser frem til at deltage i alle de
kommende LAN og se hvor foreningen vokser hen.
Jeg er stolt over det arbejde vi har lavet i bestyrelsen og hvor vi har fået foreningen hen og den bestyrelse
der er valgt efter denne generalforsamling kan drive en forening videre med en sund økonomi, et godt
koncept og skønne medlemmer!
Tak for denne gang og håber i har et godt LAN!
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