
 

 

 
Jeg vil starte beretningen med at mindes de personer, med tilknytning til Chang, der er gået bort  

i 2018 og 2019. 

 

Vi har mistet Børge Søvsø. Børge spillede over 100 kampe for Changs førstehold i cricket, og havde 

også kampe på Changs Jyllands seriehold i fodbold.  

Efter sin aktive karriere deltog Børge i bestyrelsesarbejde i Chang, herunder som formand i 7 år, og 

deltog i arbejdet for Chang Venner. 

Vi har i 2019 mistet Anny Lindgren Hansen. Anny gjorde et stort frivilligt arbejde for Chang og 

Chang Venner. 

Vi har ligeledes mistet Kaj Sloth, som har dømt mange fodboldkampe med Chang som deltager, og 

Kaj deltog også i forskellige arrangementer i Chang. 

 

Lad os holde 1 minuts stilhed - Æret være deres Minde. 

 

I de senere år har vi i Chang Venner udelukkende haft indtjening fra Bankocentret, som vi jo som 

bekendt er medejer af. Dette har imidlertid ændret sig i 2018, idet vi også har indtjening fra andre 

opgaver. 

 

Men først Bankocentret, som trods alt stadig er vores primære opgave. 

 

Det fremgår af det regnskab, der senere fremlægges, at vi har haft en indtjening i 2018, på over 

120.000,00 fra Bankocentret, hvilket er meget pænt, sammenlignet med de forudgående år. 

Vi forventer egentlig, at vi også i 2019 vil modtage et lignende beløb fra Bankocentret. 

Den forøgede indtjening skyldes blandt andet, at de forskellige spil er blevet optimeret, blandt andet 

er spillet kaldet ”Døde Duer” suppleret med en pulje kaldet ”Klatten”, hvilket har forøget vores 

indtjening væsentlig. 

 

Udlejning af Bankocentret til Kræmmermarked og Universitetet, samt udlejningen af Spillehallen 

og bortforpagtningen af Cafeteriaet ligger på nogenlunde samme niveau som i 2017. 

 

Vi havde i øvrigt et godt 30 års jubilæums arrangement i Bankocentret, for alle vore trofaste 

hjælpere, og andre med tilknytning til Bankocentret. 

 

Vores nye indtægtskilder skyldes, at vi har oprettet en Aktivitetsgruppe i Chang Venner. 

Aktivitetsgruppen (bestående af Georg, Bjarne Bundgaard, Lars Ubbesen, Michael Jervild og mig 

selv) startede i 2018 et samarbejde med Skråen, og i samarbejde med Changs Aktivitetsudvalg, 

bemandede vi en bar i Karolinelund, 4 gange hen over sommeren. Derudover har vi solgt Juletræer 

og været medarrangør af en Frivillig Fest. 

I 2019 fortsætter og udvider vi samarbejdet med Skråen, hvilket forhåbentlig kan ses på dette års 

regnskab. Derudover sælger vi også Juletræer i 2019, og vi arbejder for tiden på at ændre rammerne 

for Frivillig Festen, da denne fest ikke var den store succes i 2018. 

 

Vores mål i aktivitetsgruppen er blandt andet at fastholde de frivillige, vi allerede nu har i Chang, 

men også skaffe flere frivillige, blandt andet blandt forældrene i Ungdomsafdelingen, således vi får 

en større og stabil frivillig gruppe, til gavn for Chang i fremtiden. 

 

Aalborg, den 28.02.2019 

 

Gert Jensen 


