
Hej kære medlemmer af Drabant 30 klubben. 

Så fik vi afviklet vores mailbasserede generalforsamling. Der kom 14 ?lbagemeldinger, og der var ja ?l alle 
punkter på den fremsendte ”indkaldelse/referat” fra alle medlemmer. 

Regnskabet er godkendt, ligeledes er formands beretning så vi takker for ?lliden for valget som henholdsvis 
kasser, sekretær, revisor og formand, og ser frem ?l at vi igen kan mødes under normale forhold. 

Vi har som første handling i den nye bestyrelse besluIet at udnævne Jeppe og Tove ?l æresmedlemmer af 
Drabant 30 klubben for det store arbejde, de har gjort for klubben. 

Vi leder eLer et sted at holde vores næste generalforsamling, og vi regner helt sikkert med, at der er styr på 
Coruna situa?onen ?l den ?d.  

I 2021 er det nemlig 40 år siden, at Drabant 30 klubben blev s?Let.  Det må være værd at fejre. I de gamle 
papirer kan vi se, at der i 1983 var 15 både med ?l træf i Ballen. Det kunne jo være fint, hvis vi kunne slå den 
rekord. 

Så husk nu at reservere Kris0 Himmelfart ”ferien” fra den 13. 0l 16. maj 2021 0l 40 års jubilæumstræf i 
Drabant 30 klubben.  

Når vi ser hvem der ”normalt” deltager i vores generalforsamling, vil det nok være bedst med en havn i den 
syd/vestlige del af Fyn, så der er nogenlunde er lige langt for alle deltagere. 

Jørgen og Tove er stadig i gang med at finde den bedste løsning for bankforbindelse for vores lille forening. I 
vil høre nærmere på et senere ?dspunkt. 

I skal også være velkomne ?l at kontakte os, hvis I har noget vi skal drøLe eller ændre. 

Så fra den nye bestyrelse skal der lyde tak for året 2020, og så håber vi at 2021 bliver mere normalt. 

Med venlig hilsen 

Jørgen, Mar?n og Steen. 

 


