
 
Generalforsamling i Erhvervsklub Køge den 28. februar 2022 
 
 

Bestyrelsens beretning: 

 

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

En speciel velkomst til vores nye medlemmer. 

 

I år har vi heldigvis muligheden for at afholde generalforsamlingen inden for de gængse regler, 

som siger, at det skal være inden udgangen af marts måned.  

 

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 kluns, shuffleboard og golf og waterpong, som 

vi afprøvede sidste år til stor morskab for deltagerne. Og for dem som ikke har prøvet Firathlon 

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.  

 

Op- og nedlukninger, et væld af restriktioner og nye regler har gjort det særdeles vanskeligt for 

os i bestyrelsen at levere de rammer, som der skal til for at vi har kunnet leve op til, som er 

vores overordnet målsætning: Under hyggelige former at skabe gode muligheder for netværk 

for det enkelte medlem igennem et socialt og forretningsmæssigt samvær i erhvervsklubben.        

 

I første halvår i 2021 var det helt umuligt at samles, og vi måtte lukke ned for alle aktiviteter 

indtil efter sommerferien. I august måned lykkes det så med stor forsinkelse at få afholdt årets 

generalforsamling. Denne gang var det så i de nye flotte lokaler i Køge Idrætspark, som vi for 

øvrigt vender tilbage til lidt senere. 

 

Heldigvis kunne vi så i de efterfølgende måneder få lov til at mødes igen, og vi nåede at få 

afholdt to forrygende arrangementer med stort fremmøde – alle trængte til at komme ud og 

opleve og møde andre mennesker.  

I oktober måned besøgte vi Peter Aalbæk i hans nye projekt i Herfølge kaldet ”Lille Syd”. 

Ålen var som vi kender ham, og gav os et spændende indlæg om sit nye tiltag og serverede 

derefter noget fantastisk mad. 



I november var vi så på rundtur i Bryghuset Braunstein, hvor vi fik en guidet rundtur og 

fortælling om både øl og whisky fra bryg til det ender på flasken. Derefter sluttede vi af med en 

gang øl smagning og en lækker taps anretning. 

 

Mere nåede vi så ikke, men alle tre arrangementer har været velbesøgte, og vi er i bestyrelsen 

glade for den opbakning, som der har været. Det har været et godt pejlemærke på, hvad det er, 

vi som bestyrelse skal levere til medlemmerne. Vi har efterfølgende fået mange positive 

tilbagemeldinger, og vi ved også helt konkret, at flere har fundet sammen i samhandel eller 

andre relationer efter at have mødtes til vores arrangementer. 

 
Rent økonomisk har vi vores på det tørre – så ingen hjælpepakker her. 

Derfor kan det lyde lidt mærkeligt, at vi i bestyrelsen, synes, at det er godt gået, når vi kan 

præstere et underskud på næsten kr. 38.000. Men det var jo sådan, at vi sidste år besluttede ikke 

at opkræve kontingent og samtidig bruge lidt penge på vores arrangementer, da 2021 jo som 

tidligere nævnt var et amputeret år grundet Coronaen. Og det ligger jo ikke i vores formål at 

puge en større formue sammen. Men mere omkring økonomien under et senere punkt på 

dagsordenen. 

 

Slutteligt vil jeg takke hele bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, hvor vi i hele 

den noget specielle Coronaperiode har holdt kontakten godt ved lige. 

 

Ligeledes tak til alle jer medlemmer, som igennem året har støttet op omkring Erhvervsklub 

Køge, og vi håber at se jer til de kommende aktiviteter i løbet af året. Og sæt allerede et kryds i 

kalenderen ved den 5. april, hvor vi skal besøge Køge Idrætspark. Her skal vi på en rundtur på 

det nye område, og direktør Per Rud vil efterfølgende fortælle om hele det store projekt, og så 

slutter vi af med noget lækkert at spise i loungen. Invitation følger inden længe. 

 

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til vores kasserer Helle Rydeng, som har valgt at træde 

ud af bestyrelsen efter mange års ihærdigt og flot arbejde i bestyrelsen. Vi kommer til at savne 

dig på bestyrelsesmøderne og ser frem til at møde dig  som menigt medlem ved de kommende 

arrangementer. 

 

 

p.b.v. Geo Lazarotti 


