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”Der er mange gode og mange slemme boliger efter Ragnarok. Bedst er det at være i det himmelske
Gimle, der er fagrere end solen og tækket med guld; god drik er der for dem som have gammen heraf i
salen Brimer, som ligeledes er i himlen. I disse sale skulle de gode og retskafne mennesker bo”.

Klanråd referat
Lørdag den 9. februar 2008, blev der afholdt Klanråd på Maglevad.
Deltagere var Kim A, Bodil, Peter S.
Afbud fra Frank T, Johanne L, Helle Drews, Morten F, Allan V.
1. ”Året der er gået” v. KL og KK
Klanlederens beretning:
Jeg ville gerne have været her på Maglevad i dag, men da min kæreste Jette har termin
i næste uge har jeg efter grundig overvejelse besluttet at blive hjemme. Det tager næsten
4 timer at komme hjem og meget kan nå at ske på 4 timer..
Brimer blev stiftet december 1999, hvor mange ”gamle” spejdere fra Hræsvelgr var mødt
frem da de (dengang?) mente at det var en fin ide med en klan, så man stadigvæk kunne
dyrke noget spejderi, fortælle røverhistorier og måske nyde en enkelt øl.
Der er siden dengang blevet afholdt en masse forskellige arrangementer, endda også
så ens familie også kunne deltage og hvor der var aktiviteter for børn.
Den nuværende klanledelse Kim, Bodil, Lars B & Allan V. blev valgt på klanrådet d. 7
februar 2004.
Da der ikke rigtig har været nogle til at tage over har vi bare fortsat og lavet nogle
få arrangementer for at undgå at Brimer helt skulle uddø, om ikke andet har vi i
klanledelsen da kunne mødes og hygge os.
Tiden har måske ikke været med os, i hvert fald har vi kun opnået et middelmådigt
antal tilmeldinger, hvor vi nogle gange har kunne glæde os over bare en tilmeldt..
Brimer afholdte 2 arrangementer i 2007; i marts og juni, begge arrangementer var
Bowling. Her vil nogle måske sige, at det tangerer fantasiløshed, desværre må man så
sige at det nok er det eneste der med sikkerhed giver mindst en tilmeldt..
Arrangementet i marts var i øvrigt fint besøgt med 8 tilmeldte – herligt!
Trods en måske ikke helt tilfredsstillende deltager interesse mener jeg, at Brimer har sin
berettigelse. Alt har sin tid og måske er det Brimers i 2008? I hvert fald har Brimer 10 års
Jubilæum til næste år, det bliver da spændende!
Johanne kunne desværre ikke deltage i dag, men vil gerne overtage den prestigefyldte
post at være klanleder. Jeg er sikker på at hun blive en god klanleder.
Jeg vil takke af for nu og vil gerne takke klanledelsen for at have kæmpet for Brimer,
selvom resultatet (tilmeldingerne) ikke altid har været det værd.

1

Tak til Bodil for lang og tro Brimer tjeneste.
Jeg glæder mig til at modtage indbydelser til en masse spændende Brimer arrangementer
i fremtiden og hvem ved – måske møder jeg nogle af dem der ikke har vist sig i årevis,
det ville da være herligt!
Allan Vistisen
Klankasserens beretning :
Regnskab for Brimer 2007
indtægter
110,00
400,00
200,00

overført
indbetaling d.3/3 8x50
indbetaling juni 4x50
Bowling baner +sko d.3/3
Bowling baner +sko juni

710,00
0,00

Balance

udgifter

520,00
190,00
710,00

2. Valg af ny klanledelse og KL
KL.
KØ.
KØ.
KK.

Johanne Littrup
Lars Braunstein
Peter Søeberg
Kim Andersen

3. Fastsættelse af årets aktiviteter og ideer for Brimers fremtid (husk kalender og gode ideer).
Der var forslag om kano tur, Peter S. har muligvis mulighed for at låne kanoer.
4. Evt.
De venter at undre evt. (Kim hvad betyder det? /ref)
5. Spisning af mad lavet over bål/jordovn..
Vi lavede Pizza i tønde ovn, de var særdeles vellykket.
Tak til Kim A for referat.

Den nye Klanledelse
KL Johanne Littrup, Ungarnsgade 9, st. tv. , 2300 København S, 2681 1039, johannelittrup@hotmail.com
KK Kim Andersen, Vandmanden 76, 3650 Ølstykke, 2684 8004, k.h.a@mail.dk
KØ Peter Søeberg, Korshøj 308, 3670 Veksø Sj. 4717 0970/4063 1870, psoeberg@mail.dk
KØ Lars Braunstein, Korshøj 520, 3670 Veksø Sjælland, 2829 4572, hemmelig email
(KL-klanleder, KK-kasserer, KØ-øvrige).

Brimer dine skønne haller
os til dåd og hæder kalder
Brimer, Brimer, Brimer
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