
 

Side 1 af 3 
 

 Formandens beretning Klostermærkens generalforsamling 23. 
februar 2022 ved Henning Christiansen 

 

Velkomst 
Hjertelig velkommen til jer alle. Det glæder mig at se så mange som viser interesse for 
vores forening Klostermærken.  
Jeg er fantastisk glad for at vi nu kan mødes…. og holde en helt ordinær generalforsamling, 
med en øl, kaffe og boller som vi ikke selv skal stå for hjemme i hver vores stue…. og det 
ser også ud til at vi er ved at opnå den ønskede flokimmunitet, som gør at vi ikke skal frygte 
yderligere nedlukninger… det er bare rigtig gode nyheder… 
 
 

Formandsberetning 
Endnu engang velkommen til jer alle. Jeg vil starte med at præsentere den siddende 
bestyrelse, måske ikke alle ved hvem der sidder på hvilke poster. 
 
Udpeget af foreninger: Thomas Schmidt  
Udpeget af Klosterhal og bad: Christian Schmidt 
Udpeget af kro og hotel Susan Petersen, som også er næstformand 
Generalforsamling valgt Jesper Lange 
Generalforsamling valgt Leif Hansen som er kasserer 
Generalforsamling valgt Vera Warncke som er sekretær 
Generalforsamling valgt formand som er ham sjæl 
Aktiv medarbejdende/Suppleant: Kenni Holt 
Aktiv medarbejdende/Suppleant Jakob Tæstensen 
 
Årets klostermærken 
Klostermærken 2021 er gennemført, og hvis vi skal se på at mærken var aflyst, så synes 
jeg da egentlig at der var rigtig god gang i den, Nordisk tivoli kom jo egentlig med på et 
wildcard….deres grej har stået stille i hele 2020, og da det så viste sig en mulighed for dem 
at stille op indenfor rammerne af restriktionerne så var det jo oplagt at give dem en 
mulighed for det! 
 
Onsdag 
Klosterløbet blev gennemført med start og mål ved Postgården 
 
Torsdag 
Post Danmark rundt kom gennem byen 
Og vores traditionsrige uddeling af Anders Bork Hansens legat fandt igen sted helt 
offentligt, med alt hvad dertil hører, øl, grillpølser, taler, og mærkens monolog selvfølgelig 
 
Vores lokale restauratører, samt kultus arrangerede gennem weekenden det der nu kunne 
lade sig gøre, under de daværende restriktioner… så tak for det alle sammen… vi har jo 
kun et for øje… og det er gang i gaderne…. 
 
Branchen, markedsfester, tivolier ect.. er virkelig hårdt ramt, mit gæt, er at ikke alle 
markeder og tivolier overlever dette, Forestil dig at være uden omsætning en hel sæson, og 
stadig have omkostninger på det grej der står i din garage, mange gode medarbejdere har 
man måske skullet afskedige, de finder måske noget andet, som så vil gøre det ekstra 
svært at komme i gang igen for de omrejsende tivolier mm.  
Derfor er vi også rigtig glade for at have lavet en ny 3 årig aftale med Nordisk Tivoli, da det 



 

Side 2 af 3 
 

fremadrettet ikke bliver nemt at skaffe tivoli… og uden Tivoli, må vi nok sande vil det blive 
særdeles træls at holde mærken. 
 
Kræmmernes tilmeldinger er jeg meget spændt på, da jeg tror at mange har fundet andet at 
give sig til, men jeg talte med en kræmmer sidste dag.. han sagde.. hvis du er rigtig 
kræmmer… så mangler du at komme ud og rundt… det er en form for livsstil, det trøster 
mig, og skaber håb for at vi kan få tilstrækkelige af kræmmere til Kloster mærken i år. 
 
Klostermærken er skruet sådan sammen at indtjeningen ligger hos den enkelte forening, 
restauratør el. kræmmer. Vores opgave er alene at sørge for planlægningen/fordelingen af 
pladser, og skabe aktiviteter i gaderne, og på engen, og håbe på godt vejr. Vores indtjening 
ligger alene i salg af stadepladser, og sponsorindtægter. Vores udgifter går til annoncering, 
rengøring, klargøring af byen, leje og opsætning af toiletvogne, fyrværkeri, rengøring i 
byens gader, og rengøring af toiletterne undervejs, brandvagter, samaritter, samt oprydning 
og reparation af græsarealer når Klostermærken er overstået. 
Vi har ikke til hensigt at lave store overskud, da det i denne form genereres penge direkte 
hos aktørerne. 
 
Lidt spøjst kan vi jo sige, så har vi de sidste 2 år lavet gode overskud, dette kun i kraft af 
vores sponsorer, som troligt har stillet op, og ydet midler til forskellige tiltag…. mærkens 
kits, muleposer, t-shirts mm…mange tak til jer alle for det 
 
Siden sidst 
Bestyrelsen har gennem året afholdt 4 alm. møder og 2 videomøder og en online 
ekstraordinær generalforsamling + div ad hoc møder i de nye aktivitetsgrupper 
 
Medlemmer 
Vi er 306 medlemmer i 2021, pleje af disse 
Er et tilbagevendende issue, som vi ikke synes vi er særlig gode til, og ej heller særlig stolte 
af, vi arbejder med at få dette opgraderet, så der på en eller anden måde skabes mere 
incitament til at tegne et medlemskab. 
 
Bevillingen af 80000 kr. fra Landdistrikt og bosætningsudvalget tilbage fra 2020 har vi ikke 
fået udnyttet endnu, vi har fået udsættelse til i år, da corona har spændt ben for 
fabrikationen af div tiltage mm. så vi skal nu nok får pengene brugt 
 
Økonomi i detaljer vil Leif Hansen tage sig af senere, og det er i år jo det sidste nye 
regnskab vi skal behandle fra 2021, dette var ønsket fra tidligere generalforsamlinger, og 
derfor vi også har fået ændret datoen for generalforsamlingen til februar i vedtægterne så 
dette nu er muligt. 
 
Fremtiden/næste år 
Vi har nedsat en gruppe, som arbejder intenst på nye tiltag, disse er jo sidste år ikke blevet 
gennemført som ønsket, for det første pga. at aflyst klostermærken, men også fordi at 
Corona har sat en stopper for at vi måtte samles og lave noget sammen. Jeg ser frem til 
dette års mærken, for at se hvad der kommer ud af de aktive frivilliges hænder, det bliver 
spændende. 
 
Jeg ønsker for fremtiden at vi kan udvikle Klostermærken med respekt for traditioner, og at 
Corona fordrives ud af vores land, så vi igen kan få et normalt liv, 
Hvis der skulle sidde nogen med gode ideer så bare frem med dem, hvis ikke i aften, så 
bare ring til mig, eller en af de andre, vi er meget åbne, og lydhøre  
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Som afslutning vil jeg gerne sige Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb, Tak 
for jeres indsats, uden jer kunne vi ikke drive denne forening… så gi jer selv et skulderklap. 
Tak til Alle medlemmer, til de frivillige der flittigt arbejder i kulisserne, og ikke mindst tak til 
vores sponsorer, i år med Leif Hansen DSH regnskab i spidsen som hovedsponsor, 
TUSIND TAK. 
Det var ordene i formandsberetningen, er der nogen der har spørgsmål, eller kommentarer, 
så skal jeg gerne se om jeg kan uddybe! 

 

 
 


