
 

 

 
Traditionen starter beretningen med at mindes de personer, med tilknytning til Chang, der er gået 

bort 2019 og 2020. 

 

Vi har mistet Poul Sanden. Jeg tror ikke, at det er nødvendigt at nævne hvor stor en betydning Poul 

har haft for Changs Cricketafdeling og for Chang i et hele taget. 

 

Poul var altid at finde på Chang i en lang årrække - han brugte meget tid på cricket -

ungdomsafdelingen, og mange cricketspillere kan takke ham for deres karrierer i cricket. 

Poul forblev i klubben, da cricketafdelingen lukkede, og var en stor hjælp i det daglige klubliv. 

 

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

 

Vi har haft et rigtigt godt år i Chang Venner. Det skyldes, at vi har en trofast frivillig kreds af tidligere 

og nuværende spillere i Chang, samt disses koner, mænd, kærester, børn, svigerbørn o.s.v. 

Når jeg har indkaldt til et nyt projekt, ja, så er I, frivillige der. Tusind Tak for det. 

 

Når Henrik fremlægger vort regnskab, kan I se, at vi har haft en indtjening på knap 214.000,00. 

 

Bankocentrets andel heraf udgør 133.000,- samarbejdet med Skråen har givet os 50.000,-og havde en 

indtjening på 29.000,00 i forbindelse med salget af juletræer hos Meny. 

I forbindelse med juletræssalget havde vi et rigtig godt samarbejde med Anders Mogensen - Tak til 

Anders. 

 

Vores primære indtægtskilde er stadig Bankocentret, og det fortsætter det også med at være. 

I Bankocentret er vi netop nu i gang med en total ombygning/renovering af køkkenet.  

Omkostningerne hertil tager vi af driften i 2019 og 2020, og til trods herfor regner vi med at fastholde 

samme overskud på driften i 2020, som i 2019. 

 

Samarbejdet fungerer fint mellem klubberne, og netop nu, har vi ikke problemer med at dække 

vagterne på vores Søndagsvagter. 

 

Skråen samarbejdet har givet Chang i alt 100.000,00 og vi håber dette samarbejde fortsætter i 2020. 

På nuværende tidspunkt har vi ikke hørt fra Skråen, og jeg kan derfor ikke oplyse om, hvor mange 

arrangementer vi tildeles - jeg har tilbudt os hen over hele sommeren. 

 

Vi deltog også i Changs fødselsdag - den 1.9. Vi har aftalt med bestyrelsen, at vi også afholder et 

fødselsdagsarrangement i 2020. Mere herom senere på året. 

 

Endelig vil jeg lige nævne, at vi den 13.3. afholder et Øl smagnings arrangement i samarbejde med 

Changs bestyrelse - en tak til alle frivillige, ledere og trænere for hjælpen i 2019.  

 

Aalborg, den 27.2.2020 

Gert Jensen 

 

 

  

Gert Jensen 


