Chang Venners formandsberetning den 24.02.22

Jeg vil starte min beretning med at mindes de personer, med tilknytning til Chang, der er gået bort
siden den 27.20.2020 hvor vi havde den seneste generalforsamling i Chang Venner.
Vi har mistet rigtig mange, som alle havde en stor betydning for Chang og Chang Venner - på hver
deres måde.
Jeg bryder derfor traditionen i år. Jeg har valgt ikke at nævne hver enkelt person, idet jeg også er
bange for, at vi måske ikke er opdateret med alle der desværre er gået bort.
Lad os holde 1 minuts stilhed for at mindes de afdøde - Æret være Alle de afdødes Minde.
Det kunne have været 4. gang jeg skal erlægge beretning - men på grund af besøget af Corona-fætteren
måtte vi som bekendt aflyse Generalforsamlingen i 2021.
Jeg forsøger derfor at berette om 2020 og 2021.
Vi er så heldige, at vi stadig har en trofast frivillig kreds af tidligere og nuværende spillere i Chang,
samt disses koner, mænd, kærester, børn, svigerbørn o.s.v.
Selvom det har været et par vanskelige år i 2020 og 2021, har vi gennemført et par indtægtsgivende
arrangementer, men sammenlignet med 2019, var 2020 og 2021 ikke gode.
I 2019 var vores indtægt fra Bankocentret kr. 133.000,00, fra Skråen, kr. 50.000,00 og fra
Juletræssalget kr. 0. (i alt kr.182.000,00)
I 2020 udgjorde indtægten fra Bankocentret, kr. 35.000,00, kr. 0,00 fra Skråen og kr. 15.000,00 fra
juletræssalget (i alt kr. 50.000,00)
I 2021 udgjorde indtægten fra Bankocentret, et underskud på kr. 50.000,00, fra Skråen kr. 18.000,00
og fra juletræssalget kr. 20.000,00 (i alt - kr. 22.000,00)
Når Henrik fremlægger vort regnskab, vil disse tal ikke fremgå helt af regnskabet, idet der er
forskydninger hen over årsskiftet.
Vores primære indtægtskilde har siden 1988 været Bankocentret, og det er også her vi bruger mest tid
- hver søndag aften, hele året rundt.
Bankocentret
Det bliver til mange timer -12- 14 frivillige hver søndag, heraf 3 - 4 Chang medlemmer - resten er
frivillige bankospillere.
Coronaen har været hård ved os, sammenholdt med, at vi i 2021 begyndte at betale 17,5% i afgift af
alle præmier over kr. 200,00 - på et normalt år er det min. Kr. 600.000,00 i afgift til staten.
Vi har fået kompensation fra staten, men alligevel kom vi ud med et underskud på kr. 300.000,00 i
2021.
Vi har i år nedsat præmierne for at modvirke dette underskud, og vi har aftalt i Bankocentrets
bestyrelse, at vi holder øje med udviklingen.
Vi mangler stadig ca. 50 spillere i snit pr. aften før der kommer et fornuftigt overskud ud af vores
arbejde i Bankocentret.
Vi afventer ligeledes en Bekendtgørelse, der regulerer afvikling af spil i blandt andet Bankohaller.
Man kan også sige, at det er op ad bakke i øjeblikket i Bankocentret.

Der er ingen konklusion, men det er klart, at vi i Chang Venner følger udviklingen nøje i Bankocentret.
Skråen
Skråen samarbejdet fortsætter (forhåbentlig) i 2022, med et bedre resultat end i 2021.
Vi har givet tilsagn om at deltage i Karolinelund og ved Tall Ship Race i August måned.
På nuværende tidspunkt har vi ikke hørt fra Skråen, og jeg kan derfor ikke oplyse om, hvor mange
arrangementer vi tildeles.
Vi har et godt samarbejde med Changs bestyrelse om Skråens arrangementerne - honoraret deles med
50% til hver.
Juletræssalget
Juletræssalget går godt - bedre og bedre år for år og vi tror på, at vores nettoindtjening vokser
yderligere her i 2022. Vi har lært mange ting, og vi ved nu hvor vi kan sætte yderligere ind.
En stor tak til Anders Mogensen, Meny, for det gode samarbejde vi har - ikke kun omkring
juletræssalget, men også generelt hele året.
Endnu engang tak til alle frivillige, der sørger for, at vi kan gennemføre de omtalte arrangementer.
Aalborg, den 24.2.2022

Gert Jensen’
Formand/Chang Venner

Kære Jørn, Ole og Niels Jørgen

I aften siger vi Tak til 3 store Chang personligheder, for deres arbejde i Chang Venner
Alle 3 er tidligere hædret for det kæmpe stykke arbejde, de, hver især har gjort i Aalborg Chang
gennem mange år.
Alle 3 har fortjent modtaget Chang’s guldnål og JBU’s sølvnål.
I aften skal vi takke alle 3 for det store stykke arbejde, de hver især har udført i Chang Venner
Ole Kjell som revisor, Jørn Giehm som kasserer, bestyrelsesmedlem og Changs repræsentant i
Bankocentrets bestyrelse, og sidst men ikke mindst Niels Jørgen Jensen som mangeårig formand for
Chang Venner.
En lille opmærksom til Jer, som tak for det kæmpe stykke arbejde i alle 3 har udført.

Kærlig hilsen
f. Chang Venner
Gert Jensen

Chang Hurra

