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2020. Sikke et år. Året hvor Corona effektivt fik lukket Danmark og resten af 
verden ned, og vores sæson blev i den grad også påvirket. I første omgang blev vores 
sæson opstart udskudt fra april til maj, og dernæst fra april til juni. Således kunne vi 
endelig komme i gang den 8/6-2020 idet forsamlingsforbuddet der var hævet til 50 
personer.

Det var dog ikke kun opstarten der blev ramt. Som konsekvens af Corona blev vores 
sommerkonkurrence og mødepoint udskudt. Således blev der for første gang 
nogensinde ikke uddelt de 2 obligatoriske pokaler ved sæsonafslut. 

Om det også var Coronaen der skal have skylden for den manglende opbakning til de 
arragnementer vi kunne afholde skal jeg lade være usagt, men faktum er at vi var 
nødt til at aflyse de 4 færger samt kongsøre skov turen pga for få eller slet ingen 
tilmeldte. Vi håber meget at det kan ”tørres af” på Corona. Faktum er at vi forsøger 
igen i år 2021 af få disse afholdt.

Således var det kun sommerafslutning og sæsonafslutning der blev afholdt. Begge 
med vanlig hygge og succes. Så lidt socialt – som skal være det vigtige i en klub som 
TCM – fik vi da trods afholdt.  

2020 var også året hvor vores aftale med Greve Kommune omkring brug af klubhuset 
(sammen med Trim og Krocket) blev opsagt, idet kommunen selv skal bruge hele huset 
til hjemmeplejen. Aftalens opsigelse ville blive med effektuering i April 2021. Utroligt 
ærgeligt. Vi har været glade for de muligheder vi har haft der. 

Nu skal det ikke være negativt det hele. Jeg vil gerne sige de mennesker tak der har 
været TCM behjælpelige med deres assistance. Det være sig turledere, 
bestyrelsesmedlemmer mm. Tak for indsatsen. Uden jer ingen klub. Samtidigt skal 
det også være et opråb endnu en gang om at engagere sig i lidt mere i TCM. Jeg ved i 
kan.



Vi annoncerede også et samarbejde omkring MTB i TCM regi. Det er der for 
nuværende ikke mere nyt omkring. Bolden ligger lige nu på MTB’s banehalvdel, og vi 
afventer i spænding mere herom.

På trods af Corona var bestyrelsesmøde aktiviteten uændret i 2020. Vi har haft 
vores sædvanlige bestyrelsesmøder med sædvanlig aktivitet. Tak for godt 
samarbejde i 2020.

Der var ordene for en meget kort TCM sæson 2020.

Henrik Jørgensen


