
Bestyrelsesberetning Chopper Club Aarhus 2020 - 2021
(ved generalforsamling 18. okt. 2021)

Velkommen til generalforsamling 2021. Det er jo et par år siden vi holdt sådan en. 
Corona har sat en stopper for mange af vores klub aktiviteter i mere end et år.

Sæson 2019 sluttede med et Wake-Up-Call. Bambi forulykkede i Odder på sin MC
Som I husker havde vi været på en dejlig tur til Alrø. Det er den frygt, vi alle må
leve med. Det skal så lidt til, men alligevel tror man at det aldrig vil ske for mig. Slet 
ikke for en rutineret kører som Steen. Vi havde en meget fin klubtur, som i øvrigt 
var arrangeret af Bambi.  

I sluningen af året 2019 startede vi det nye projekt med en ny hjemmeside op. Det 
blev et samarbejde med It firmaet IT Room. Det blev Peter der fik tjansen som Web 
master. Det blev en lang og besværlig process. Vi havde store ønsker og krav til den 
nye hjemmeside. Også større end budgettet rakte til. Højeste ønske var at siden skulle 
være rimelig selvbetjent fra medlemmernes side. Det har vi ikke helt kunnet opfylde. 
Peter har det formelle ejerskab for siden. Ved juletid overdrager Bambi ansvaret for 
hjemmesiden til bestyrelsen.

I de sidste par år har bestyrelsen modtaget rigtig mange udmeldelser af klubben. 
Rigtig træls for os alle tilbageværende. Vi har ikke kunnet finde en egentlig gangbar 
forklaring på hvorfor, men trælse beskeder er det sgu.Heldigvis har vi da også fået 
en del nye medlemmer. Velkommen til jer. Lige nu er vi 31 betalende medlemmer, 

En træls melding, særlig i den anstrængte økonomiske situation, vi står i og som I alle
kender. I 2020, besluttede bestyrelsen at prøve noget nyt i CCAA regi. Den 15. januar 
arrangererde vi ”Rock & Ost”. En koncert med ”Grown Up Boys”. En superaften med 
fed rock og ost og rødvin. Det er hensigten at fortsætte den slags arrangementer. 

Den 13. januar 2020 holdt vi et bestyrelsesmøde hjemme i Hardys køkken. Det lyder 
alvorligt. Det var det sådan set også. Hardy og Johnny ønsker i fremtiden huslejen 
sættes til 60000 kr. inkl. moms pr 1/2 år. Hardy betalte dog momsen for hele 2020. 
Tusind tak Hardy.

I CCAA har der altid været arrangeret ture udenom klubben. Grunden er at mange 
medlemmer har en fortid i andre konstellationer, f.eks TDC. Det er selvfølgelig helt ok,
selvom bestyrelsen gerne ser alle ture er CCAA klubture, hvor alle medlemmer kan 
deltage.

I slutningen af januar 2020 opfordres bestyrelsen af medlemmerne til at genoptage de 
månedlige orienteringsmøde. F.eks ved fredags kaffen. Dette er desværre aldrig blevet 
gjort permanent. Det er en fejl. Bestyrelsen undskylder det.

Der var stor tilslutning til forårets Kristi Himmelfarts tur 21. - 24. maj 2020 til Tønder- 
marsken. Desværre måtte turen aflyses pga Corona. Vi havde et he.... hus med at få 
vores depositum fra Hohenwarte retur, men det lykkedes.

Turen til Normandiet 26. juni – 3. juli 2020 til Normandiet, måtte desværre også aflyses.
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I foråret 2020 havde vi besøg af Yamaha klubben, der holdt foredrag om klubbens  
motorcykel ture til Himmelaya, som foregik på lejede Royal Enfield motorcykler.
Fordraget var flot krydret med et lysbilledshow med spektakulære billeder fra Nepal 

Bestyrelsen har flere af den slags foredrag i støvbeskeen, men som desværre har 
måttet sættes på Stand By pga Corona. Men de vender tilbage.

På de indre klub linjer blev vi i foråret 2020 enige med Finn og Ole Tr om at fortsætte 
som alarm- og nøgle ansvarlige for klubbens lokaler. Mobile Pay blev rullet ud i foråret 
2020 så man ikke længere behøver at betale kontant i baren. Kontanter er dog stadig 
meget velkommen, skulle jeg hilse og sige! 
I juni 2020 var der arbejdsdag i garagen og værkstedet. Der blev ryddet op og gjort ren, 
ordnet og sat i system. Der blev en del til genbrugs stationen. 
Den 16. marts 2020 måtte vi desværre suspendere alle aktiviteter i klubben, på grund 
af forsamlingsforbudet. For at styrke økonomien i den svære tid uden indtægter, var 
der mange medlemmer der indbetalte det beløb som de plejer at forbruge i baren. Flot. 
Mad & Musik den 12. maj ”Forklædt som Voksen” måtte desværre aflyses. Vi forsøgte 
at genoptage arranementet den 1. nov. Det måtte også aflyses.

Der var dog enkelte ture der kunne gennemføres i 2020. Feks. Dollerup Bakker 23. maj.
I juli arrangerede Smeden og Mona den årlige ”Spisetur” til ”Bondehusert”. Fin tilslutning. 
Desværre måtte Lindys ”Ud i det Blå” til Ronneby i Skåne 22. - 25. august aflyses. For 
højt smittetal i Sverige. Det lykkedes heldigvis for Lindy at få stablet en erstatningstur 
på benene. Dannevirke 27. - 30. august. Ned til den snakkesalige Carstens B&B- 
Dannevirke, i Owschlag. En meget fin tur.
Den 14. sept. havde Finn Juhler arrangeret en fin klubtur til Fanø. Fint fremmøde. 
Sidst på sæsonen 27. - 28. sept. var vi på ”Sort Sol” tur til Tønder marsken. Vi havde 
en Sort Sol pakke på Marskhotellet i Højer med fuld pension. Stor oplevelse. Vi fik fuld 
valuta fra de mange stære, der fløj omkring os ude på grænsen ved Møllehus. 
14. okt. fremsender vi et brev til Johnny Rosborg hvor vi beder om nedslag i huslejen
pga. den betrængte situation. Her er hans svar: 

Hej Hans Vi forstår jeres bekymringer, men vi er også ramt af nedlukningerne. Vores 
omkostninger er ikke blevet mindre dette år - tværtimod - og vi kan heller ikke søge 
hjælp andetsteds. Og da I allerede sidder til noget under markedslejen, kan vi 
desværre ikke lave nedslag i huslejen. Vh. Johnny Rosborg.

Den årlige julefrokost den 21. nov måtte vi a flyse. 

Selv generalforsamlingen i november 2020 måtte vi a flyse. Dog udsendte vi de 
indkomne forslag til generalforsamling og bestyrelsesberetningen 15. dec. 2020:

Steen Lindy Sørensen foreslår at kontingentet hæves til 2500. NB: Det skal være 
enstemmigt. Hans Lydiksen foreslår at dele klubbens lokaler med andre MC klubber. 
(Vi har haft en del følere ude). Generalforsamlingen bemyndiges til at bruge af 
reservemidlerne. Desværre er der så vidt vides endu ikke skrevet noget ned om det.

Så kom det nye år, 2021 uden de store ændringer. Vi måtte forsat kun være 5 
personer i klubben ad gangen. Vi opfandt et klippekort system med et bånd man 
skulle tage om halsen. Mange kuriøse forslag er der kommet desangående. F.eks  
fra Kent. Lad os inføre udskiftningssystem i klubben, hvor vi på skift er i klubben.

Et lyspunkt var at vi 3. februar vandt en Corona hjælpepakke fra AURA Energi på 
10000kr. Det lunede i den slunkne kasse. Fra 1. marts kom der 10 bånd på knagen. 
Nu lysnede det en smule. Vi fortsatte med fredags morgenkaffe. Fra 5. april blev 
forsamlingeforbuddet løsnet yderligere. Vi nærmede os normale forhold.
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Selvom vi har fået ny hjemmeside, fungerer den stadig ikke helt optimalt, er der flere 
medlemmer, der pointerer. Vi må jo erkende at der findes folk der ikke er på Facebook.
Det optimale havde været hvis vi kunne kommunikere direkte med hinanden på 
hjemmesiden. Det har vi desværre ikke råd til. Så alle meddelser skal forbi Peter.

Bestyrelsen blev ved ”proforma generalforsamlingen” 2020 opfordret til at tage kontakt     
til andre klubber om evt samarbejde. Det har vi gjort. Med NEPTUN klubben, YAMAHA  
klubben, HD Midt, Veteran knallertklubben, Sons of Freedom. Intet har foreløbigt båret 
frugt.

Den 22. maj åbnede vi of ficielt klubben igen. Det blev med et brag af en koncert med 
Kristian Lilholt Band. Desværre var der ikke helt udsolgt. Det skyldes måske at det faldt 
sammen med pinselørdag. Men for de fremmødte, var det en unikt oplevelse. Koncerten 
var sponsoreret af Smeden og Mona. Ellers havde den ikke kunnet realiseres. Tusind tak.

Den nye sæson 2021, kom kun langsomt i gang. Medlemmerne arrangerede ture efter 
tid og lyst. Også onsdags- og weekend turene kom i gang igen. Bestyrelsen har opfordret 
medlemmerne til melde sig som turledere på klubturene. Dette er lykkedes kun sporadisk, 
-men fint nok. De fleste medlemmer vil gerne arrangere ture, men vil ikke være bundet af 
en dato. 
Den første lidt længere tur var arrangeret af Smeden og Mona.Det var Kr. Himmelfarts 
turen til Bork Havn. Dejlig tur og dejligt kammeratskab, og fint fremmøde.
Den næste, lidt længere tur var til Harzen 12.-13. juni, arrangeret af Finn og Elisabeth. 
Den blev desværre aflyst. Finn og Elisabeth arrangerer en ny tur den 12. - 13. juni til  
vinsmagning på Nygårdsminde, Danmarks nordligste vingård.
”Ud I Det Blå” arrageret af Lindy 19. - 22. august, blev også en super tur med masser af 
oplevelser i den Sydsvenske skærgård.
Årets Dannevirke tur 23. - 26. sept. arrangeret af Keld og Kirsten Balle, blev en fin fin 
tur i det Sydslesvigske marsk land. Også her var der gode og veltilrettelagte ture.
Sort Sol Turen 11.-12. okt. til Tower i Skærbæk og Marskhotellet i Højer blev desværre 
aflyst pga. manglende tilslutning.

Årets sidste arrangement før generalforsamling blev ”Farvel Sommer” med musik og 
mad i lørdags den 15. okt. havde heldigvis stor tilslutning. Et kanon arrangement. Dem 
må have nogle flere af. Vi kan glæde os til julefrokosten som også er lidt utraditionel i år.

Lige lidt fra formanden:
Det har været en spændende og en noget andeledes oplevelse for mig at være formand 
for en klub jeg ikke har stor erfaring med. Jeg har måttet lytte på vandrørene for at finde 
ud af, hvordan man gør i CCAA. Nogen gange har jeg været i tvivl om, hvorfor man 
egentlig har en formand og en bestyrelse, da alt jo kører af sig selv ”som man plejer”
Nogen gange tænker jeg at forretningudvalg og finansminister ville være en mere rigtig
konstruktion. Jeg er stor tilhænger af demokrati, så beslutningsdygtige debataftener, ville 
måske være en farbar vej. 
Egentlig ville jeg ikke have stillet op som fomand igen, men i lyset af klubbens betrængte 
situation, stiller jeg mig gerne til rådighed indtil vi har fundet en løsning. 

Hans Lydiksen
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