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I år 2021 og frem til årsskiftet 2022 er det skik at klubben mindes de veteraner, der er afgået ved døden, 
følgende kan nævnes: redder, assistance Jørgen Thomsen, Hillerød  -  redder Kurt F Matzen, Hundested 
 
Ære være deres minde. 
 
Klubbens generalforsamling blev afholdt på Falck stationen i Hillerød tirsdag den 29 juni, hvor 25 
medlemmer deltog, noget forsinket i forhold til den corona situation vi befandt os i på daværende 
tidspunkt. 
Darly Larsen havde et ønske om at fratræde som formand, med stadig være en del af bestyrelsen. Ønsket 
blev efterkommet, og næstformand Orla Johansen blev valgt.  
På valg var Robert Christensen, som ønskede at træde ud af bestyrelsen, Henning Hermansen blev valgt ind.  
En stor tak skal lyde til Robert for hans store indsats i bestyrelsesarbejdet. 
Vores to revisorer, Hartvig Jørgensen og Bent Baun Madsen modtog begge genvalg. 
Hartvig Jørgensen blev udnævnt som æresmedlem. 
 
Efterårsturen tirsdag d. 14. september, kunne vi omsider komme afsted på. 3. gang er lykkens gang som 
man siger. 37 deltagere var tilmeldt, et par måtte desværre melde fra. Turen gik til Panser Museet East ved 
Slagelse. Vi fik en meget spændende rundvisning af en medlevende fortæller om den kolde krig. Absolut et 
besøg værd, på egen hånde kunne man bruge mange timer der. Turen gik videre til frokost på rest. Parnas 
Huset i Parnas Natur og Aktivitets Park, her med en flot udsigt til Sorø sø. Ved 15 tiden vendte vi snuden 
hjemad, hvor det blev til et lille pitstop ved Selsø Kirke, med en utrolig flot udsigt ned over søen. Selvom det 
var lidt overskyet, var vejret med os hele dagen. De sidste deltagere blev sat af bussen i Hillerød kl. 17:45, 
godt trætte, men med en fantastisk dag rigere. 
 
Julefrokosten tirsdag d. 23. november blev afholdt i Frederiksborg Hallen. Vi plejer at kunne mønstre 120-
130 veteraner med ledsagere. Tænker at covid spøgelset havde en finger med i spillet. Ved tilmeldingsfristen 
udløb var der 96 tilmeldte, men inden vi nåede frem til dagen var 8 personer meldt fra, af forskellige 
årsager. 
Dagen forløb med megen snak og herlige gensyn med gamle kollegaer, det var jo trods alt gået 2 år siden 
sidste julefrokost. 
Vi havde valgt, også af hensyn til coronaen, ikke at byde på den traditionelle buffet, men fik i stedet en dejlig 
3 – retters menu. Det er bestyrelsens klare opfattelse at løsningen faldt i god jord, især også fordi den blev 
serveret hvor vi sad, og vi ikke skulle rende efter maden. 
Underholdningen efter hovedretten, blev leveret af Gosbel Koret Old Stars fra Grønnevangs Centret i 
Hillerød som mødte op med 45 sangere. En pragtfuld oplevelse 
 
Sluttelig skal lyde en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i klubben, sidst men ikke 
mindst også til jer medlemmer, for uden jeres opbakning til vores arrangementer så var der ikke noget der 
fungerede. 
Dette var ordene fra vores bestyrelse i denne omgang, hvorefter at beretningen er til debat. 
 
Med venlig hilsen 
Orla Johansen 
 
 
 


