
Få hjælpe og ikke så stor aktivtet 

 

Efter ønske fra medlemmerne til sidste årsmøde deltog vi med en infobod til 

Gladsaxedagen. 
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Gladsaxe dagen er et arrangement Gladsaxe kommunne laver, hvor alle foreninger i 

kommunen er inviteret til at lave en infobod. 

Rigtig mange foreninger var derfor mødt op lørdag den 27. august omkring Gladsaxe 

rådhus, for at reklamere for lige netop deres forening. Ligeledet var Danske Ølentusiaster - 

København Nord, mødt frem og lavet en lille infobod. 

Vejret var super godt, så der var rigtig manger borger, som havde besluttede sig for at gå 

rundt på Gladsaxedagen og se hvad der sker I de mange foreninge. 

Dagen gik stille og roligt uden det store press på vores bod. Dog blev det til et par nye 

medlemmer og en del der tog en folder med hjem, for tænke over om de ikke skulle melde 

sig ind. 

En af grundene til vi ikke fik det store ud af det var muligvis den lidt ringe opbakning der var 

omkring dagen. 

Selvom der mange gange var efterlyst hjælper til at bemande boden, var det kun 2 

medlemmer, udover formandskabet, som var kommet for at hjælpe. De skal de 2 

medlemmer have en stor tak for. 

En anden grund var måske at vi ikke havde så meget at byde ind med, da vi var kommet lidt 

sent igang med at finde ud af hvad vi skulle på denne dag. 

Vi tænker over om vi skal deltage igen næste år, for med den manglede opbakning der var 

fra medlemmerne, så er det ikke sikkeret, vi vil kunne gennemføre det igen. 

Lige som vi gerne skulle have nogle til allerede nu til at sige at de gerne vil hjælpe med at 

planlægge dagen, for det kræver lidt arbejde hvis vi skal gører det beder næste år. 

Men endnu en gang tak for dem der hjalp og velkommende til de Nye medlemmer det blev 

til. 
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