
Årsberetning 2020


1/2

Vi startede året med en LR tur til det nye besøgscenter ved den nye Storstrømsbro bro. Vi mødtes 
ved Lagunen, inden vi kørte videre i samlet flok.

Søren havde lavet en god tur fra Guldborg, over Vålse, til Masnedø. 

Her så vi udstillingen omkring brobygningen. Flot udstilling. Vi fik lov at benytte skolestuen til 
vores medbragte kaffe, Beate havde købt kagemand og boller, samt smør, der blev smovset.

Rigtig dejlig tur, vi var 16 medlemmer på turen.


16/2

Regionalforsamling blev afholdt, vi var 28 deltagere, der var ikke meget plads i det lille lokale. 
Hyggeligt at Brian kom forbi.


12/3

Alle fysiske aktiviteter i regionen, blev lukket ned.


17/4

Kenneth hentede vores klubtrailer hos Charlotte og Søren. Søren har sponsoreret de flotte tryk, 
det er vi glade for


2/6

Første ude kaffe i år, i 9 biler. 14 medlemmer, flot aften. Is på Nysted havn, og den medbragte 
kaffe blev indtaget i Corona venlig afstand på Skansen. Flot solnedgang.


21/6

En helt fantastisk tur til Skovtårnet, med medbragt frokost og kaffe. Flot tårn. 3 biler - 5 
medlemmer


8/7

Kenneth lavede en kaffetur vi kørte en tur til Hummminge. På Strandgården spiste vi is, og så på 
slusen. Kenneth gav os lidt oplysninger om dens arbejde. Herefter kørte vi til Mindeparken i 
Rødby fjord, her fik vi vores medbragte kaffe og kage. Flot sted, 5 biler og 10 medlemmer.


2/8

ILD-tur, i et fantastisk dejligt vejr. Anders havde planlagt turen, med en dejlig køretur gennem 
noget skov, i et for de fleste, ukendt område. Vi slutte hos Svend og Anders, hvor der ventede os 
en skøn kop kaffe og dejlig hjemmebagt kringle, i parrets fantastiske have.

Skøn dag, i nogle rigtig hyggelige omgivelser. 9 biler og 17 medlemmer.


4/8

Udekaffe, lagde hårdt ud med is, hvorefter gik turen til Valnæs skoven, hvor vi ville nyde 
solnedgangen, ved indsejlingen til Guldborgsund. Vejen var desværre spærret af en stor 
grusbunke, så vi måtte lidt retur, af vejen, hvor vi kunne se solen, nyden kaffen og en god snak.

7 biler og 16 medlemmer


1/9

Sidste ude kaffe tur, is hos Lydolf og kaffe i Virkethus 


11/11

Grusgravtur til Kettinge, 23 deltagere. Flot fremmøde i solskin. Det blev vores sidste arrangement i 
2020.


Stor tak til alle der har deltaget i regionens arrangementer.



