Mandeklubben Skjoldhøj - generalforsamling den 14. januar 2019.
Formandens beretning.
Medlemstal:
Ved udgangen af 2018 havde Skjoldhøj mandeklub 84 kontingentbetalende medlemmer mod 79 ved
udgangen af 2017. Det er jo en helt imponerende udvikling og mere end en fordobling af
medlemstallet siden starten i 2013. Men det tal kan jo hurtigt ændre sig, nu hvor Søren allerede har
åbnet for indbetaling af kontingent for 2019. Men bestyrelsen håber da, at vi kan fastholde eller
måske endda øge medlemstallet. Ellers vil jeg overlade alt vedrørende betalingen til Søren.
Møder i 2018:
Vi har afholdt 11 ”månedsmøder” i 2018, heraf 1 generalforsamling og et ekstra møde i januar. Kun
juli og august har været friholdt. Jeg vil senere vende tilbage til klubmøderne og de andre aktiviteter
i Mandeklubben.
Der har været afholdt 11 ”ordinære” bestyrelsesmøder. Vi holder normalt et bestyrelsesmøde om
mandagen forud for et ”månedsmøde”. Ellers holder bestyrelsen sig i løbende kontakt med
hinanden og medlemmerne via mail, telefon eller ”ad hoc”- møder med en kop kaffe hos hinanden
eller her i sognegården, når der er behov for det. Og begge suppleanter er faste deltagere i samtlige
bestyrelsesmøder.
Herudover har turarrangører – som kan være en lille planlægningsgruppe med deltagelse af èt eller
flere bestyrelsesmedlemmer og èt eller flere ”menige” medlemmer - afholdt ”planlægningsmøder”
forud for ture ”ud af huset”. Planlægningsmøderne har i 2 tilfælde været holdt som ”prøvekørsler”
af turene eller møder (telefon/mail) med virksomheden, guider eller restauranter. De 2 ture var
”Heldagstur til Lille Vildmose og Tofte Skov” og ”Virksomhedsbesøg hos G4S”.
Planlægningsgruppen – med kassereren på ”sidelinien” - tager sig af alt fra booking af bus,
fastlægge kørerute og besøgssteder, entrèaftaler, booking af guider, booking af spisesteder, aftale
om menu og pris, evt. aktiviteter og servering undervejs og sidst, men ikke mindst, turbudget og
deltagerpris.
En stor tak fra bestyrelsen til Jer, som i årets løb har hjulpet bestyrelsen med idèer, foredrag og
praktisk hjælp i forbindelse med planlægning og afvikling af vores aktiviteter.
Heldigvis har vi også en flok gode hjælpere, som meget effektivt går til hånde med f eks opstilling
af borde og stole, indkøb til vores møder, borddækning og afrydning, anretning og kaffebrygning og
opvask mm. Uden jer ville det ikke være muligt at afvikle vores møder på den måde, som vi
efterhånden har fundet frem til.
Derfor skal der fra bestyrelsen lyde en stor tak til Jer for Jeres uundværlige hjælp i det forgangne år.
Som sidste år vil jeg her benytte lejligheden til at spørge, om der er andre og flere, som kunne
tænke sig at give en hånd med, ligesom nogle af de nuværende frivillige hjælpere måske gerne vil
afløses. Der er altid brug for et ekstra par hænder til forskellig hjælp i Mandeklubben.
Der skal også fra bestyrelsen lyde en stor tak til dig Torben for din indsats i forbindelse med
afvikling af vores møder og ture. For din indledning, en sang, en historie, en vittighed eller en

anekdote, som alt er med til, at møderne afvikles på en god og hensigtsmæssig måde.
Og hvad har vi så haft af klubmøder og andre aktiviteter i løbet af 2018:
Mandag den 8. januar:
Generalforsamling.
Mandag den 22. januar: Guidet tur til Besættelsesmuseet med efterfølgende frokost på restaurant
Sct. Oluf.
Besøget på Besættelsesmuseet var egentlig planlagt til den 9. april, men da museets medarbejder i
forbindelse med bookingen kunne fortælle, at museet skulle være lukket de næste 2 år på grund af
ombygning, så bestyrelsen sig nødsaget til at arrangere en ekstra tur i januar.
Vi fik en meget interessant og ”levende” rundvisning på museet af 2 meget kompetente guider, bl a
den 90 årige Poul Boye Larsen, som efterfølgende skulle holde et allerede planlagt foredrag for
Mandeklubben her i sognegården.
Mandag den 5. februar:
Poul Boye Larsen: ”Da farfar var ung”. Den snart 91 årige Poul Boye Larsen og danmarks ældste
veteran vil bl a fortælle om sit spændende liv under besættelsen og som udsendt soldat.
Her oplevede vi igen en meget interessant og sprudlende person. Poul Boye Larsen fortalte ikke
alene om sit liv under og i forbindelse med besættelsen og senere som udsendt soldat ved det
danske kontingent i Slesvig-Holsten, men også om sit lange og i øvrigt meget spændende liv.
Mandag den 12. marts:
Jens Arne Skjøtt: ”Mine 10 år i Israel”. Jens Arne Skjøtt vil fortælle om sit ophold i Jaffa og
Jerusalem, herunder på den danske ambassade.
Medlem af Mandeklubben Jens Arne fortalte på sin sædvanlige levende og humoristiske måde i ord
og billeder om èt af sine ophold i Israel. Også om det mere alvorlige, som man som udsendt til
Israel udsætter sig for, når der er en konstant fare for at blive ramt af en palæstinensisk raket.
Mandag den 9. april:
Søren Bragh Frederiksen: Idèmanden til filmen ”Hans Kirk & Daglejernes børn” vil fortælle om
forfatteren Hans Kirk og om tilblivelsen af filmen. Filmen er en dokumentarfilm om
cementeventyret ved Mariager Fjord. Efter frokost vises filmen.
Filmen skulle have været vist forrige år i forbindelse med vores heldagstur til Mariager og
cementfabriksområdet Dania i Assens. Men der viste sig at være ophavsrettigheder, som vi ikke
kunne tilsidesætte. Det viste sig i øvrigt, at der heller ikke var de optimale tekniske muligheder for
at vise filmen på ”Restaurant Orkidè”, hvor vi spiste frokost, og hvor Søren Frederiksen og 2
tidligere medarbejdere fortalte om cementeventyret ved Mariager Fjord.
Nu var alle formaliteter bragt i orden, og Søren Bragh Frederiksen kunne ledsage filmen med sin
fortælling om Hans Kirk, om tilblivelsen af og sin medvirken i filmen, og om livet omkring det
tidligere cementområde ved Dania.
Mandag den 14. maj:
Heldagsudflugt: Bustur til Lille Vildmose og Vildmosecentret i Østhimmerland med guidet tur i
Tofte Skov og Toftemosen.

Det var 2. gang at Mandeklubben besøgte Lille Vildmose og Vildmosecentret. Denne gang var der
vandretur til det nyanlagte vildsvineanlæg og den genskabte store Birkesø.
Vi spiste frokost på Vildmosecentrets ”Cafè Soldug” med den ”sædvanlige” vildtgryde.
Om eftermiddagen kørte vi en guidet bustur gennem den ellers lukkede Tofte Skov. Med på turen
havde vi Knud Knudsen, som er en særdeles kompetent og interessant frivillig naturvejleder ved
Vildmosecentret. Knud fortalte undervejs om grevskabet Lindenborg, om skoven med dens dyre- og
planteliv samt om skovens drift.
Busturen hjem gik over Smidje Bakke, hvorfra der i det klare solskinsvejr var et fantastisk udsyn til
Tofte Skov og Toftebakken, til Toftemosen, til Lille Vildmose med søerne og i horisonten til
kridtlejerne i Kongerslev og til Muldbjergene helt ude ved Kattegat.
Mandag den 11. juni:
Tage Sørensen: ”Mine år i møbelbranchen”. Tage Sørensen vil fortælle om sine mange år i
møbelbranchen og vise en video med egne optagelser af fremstilling af polstermøbler i Brasilien.
Tage, som også er medlem af Mandeklubben, gav med ord og billeder et interesant indblik i,
hvordan det var at være selvstændig i møbelbranchen. Og i særdeleshed, når man handler med og
får sine møbler produceret i Brasilien. Og om begrænsningerne og farerne ved at bevæge sig rundt i
storbyen Rio.
Mandag den 10. september:
Svend Ove Böhm vil fortælle om ”Vikingetiden” - om den næsten 400 årige meget spændende
periode i Danmarks og ikke mindst i Aarhus`s historie.
Med sin store viden om og interesse for historie i almindelighed og for vikingerne i særdeleshed
holdt vores bestyrelsesmedlem Svend Ove et spændende og indgående foredrag om vikingerne,
også om deres mange spor i Aarhus.
Mandag den 8. oktober:
Virksomhedsbesøg hos G4S Security Services A/S.
Det var med hjælp fra vores medlem Henning Pedersen lykkedes at få lavet et virksomhedsbesøg på
Hennings tidligere arbejdsplads G4S.
Og sikke et formiddagstraktement med sandwiches, kage, kaffe, te og bolcher efterfulgt af 2
medarbejderes spændende foredrag om virksomheden G4S og virksomhedens aktiviteter. Besøget
afsluttedes med en rundvisning i kontrolcentret og afslutning i mødelokalet.
En stor tak til dig Henning for dit initiativ og din medvirken ved tilrettelæggelsen af og afvikling af
besøget.
Mandag den 12. november:
Evald Vesterbæk vil fortælle om sine 42 år i politiet, herunder 32 år som hundefører og 2 år i
politiets fotovogne.
Som den sidste foredragholder i 2018 oplevede vi vores eget medlem Evald give et sprudlende
foredrag. Ikke alene om tiden som politibetjent i både København og Aarhus, men også om sin
Vestjyske herkomst og tiden forud for sin ansættelse i politiet. Et både interessant og humoristisk
foredrag, krydret med gode anekdoter.

Men Evalds fortællelyst var så stor, at han ikke nåede at afslutte sit foredrag, som han havde
planlagt. Men så fik vi alligevel de sidste anekdoter ved den efterfølgende julefrokost.
Mandag den 10. december:
Julefrokost.
Der deltog 62 medlemmer i julefrokosten. Igen en fantastisk opbakning.
Julefrokosten afvikledes som sædvanligt med hyggeligt samvær med en kanelsnegl til
formiddagskaffen og julefrokostbuffet, sang fra Højskolesangbogen og Torbens julehistorie,
Michaels lotteri, bankospil og andre ”indfald” indtil kl. 15.00.
Og så blev det næsten jul, og det var om årets aktiviteter.
Og så vil jeg lige kort gentage mig selv fra tidligere lejligheder: Normalt er det ikke nødvendigt
med tilmelding til vore møder her i sognegården. Men i de tilfælde hvor vi skal på bustur, betale
entré, bestille guider, bestille frokost i forbindelse med en tur eller bestille mad udefra til møder her
i sognegården – f eks julefrokost – er det nødvendig med tilmelding. Derfor vil jeg igen bede Jer
om, at respektere/overholde de fastsatte tilmeldings- og betalingsfrister som I kan få oplysning om
ved udsendelse af mail fra bestyrelsen eller på hjemmesiden. Og det gælder for os alle incl.
bestyrelse og ”medhjælpere”. Det vil være en stor hjælp for dem, som planlægger aktiviteter,
foretager bestillinger eller køber ind.
Jeg vil slutte af med en stor tak til mine bestyrelseskolleger for et rigtig godt og gnidningsfrit,
uformelt og muntert samarbejde i bestyrelsen, herunder også suppleanterne.
Ligeledes - og ikke mindst - en stor tak til alle Jer for den store opbakning til vores arbejde og
arrangementer. Det gør det både meget nemmere og sjovere.
Dette var min beretning for det forgangne år.

Jens Ove Møller
Formand.

