
                                                                                                                                                            Skrevet den 17. juni 2021 
Formandens Beretning  
Velkommen til denne meget specielle GF på SeminarieHuset, ja.. det er endda den første her 
i Huset. Alle mine planer fra sidste år?.. udover at blive fyret er gået på stan-bye, fordi mit 
sygdomsforløb har varet længere end planlagt. Årsagen er covid-19 og det bli’r ik’ sidste 
gang, det nævnes i denne beretning. Jeg vil stadigvæk gerne flytte og kikker rundt omkring, 
men man kommer ikke langt, når ens hænder ikke virker. 
Nok om mig og mine problemer… Vi må videre i denne korte og måske sidste beretning?  
Bestyrelsen 
Vi har holdt nogle møder, med covid-19 som emne og en løsning på SeminarieHuset? 
Kommunen 
De slettede vores lokale tider løbende på grund af covid-19, så der har kun været 2 tider i år. 
På den første tid 8. juni, der virkede vores brikker ikke, så det går rigtig godt.  
Byturneringen 
Er igen blevet flyttet på grund af covid-19 til efteråret med start den 24. august og slutter 
lørdag den 9. september med en afslutning, vi prøver igen restaurant Backhaus kl. 17.30 
Klubturneringen 
Er kommet tilbage til sandheden, med en fælles turnering opdelt i 2 klasser.  
Her har covid-19 også været, så de sidste 3 runder er flyttet til 3, 10 og 17 august 
1. klasses vinder er med måske fundet, med et forspring på 4 points… Tobias. 
2. klasses vinder er ikke forudsigelig på dette tidspunkt. 
Holdturneringen  
Den blev aflyst på grund af covid-19, samtidigt blev GF flyttet til 18. september. 
Aktivitetsniveauet  
Alle de store blev aflyst på grund af covid-19. Måske der er Lundeborg i år. 
Skole Skak 
Det har været et træls år på grund af covid-19. 
Pokal Skak 
Den blev aflyst på grund af covid-19. 
Til sidst siger jeg tusind tak covid-19, for et uhyggelig træls år, med en af mine tanker… 
              ”Helbredet værdsættes ikke, før sygdommen kommer?” 
 


