Mindeord for Hanne Nybo Johansen, generalforsamlingen den 27/11 2017

Som supplement til generalforsamlingen og formandens beretning skal der anføres følgende omkring
begivenheder i dette år. Der var forskellige omstændigheder som gjorde, at dette forhold ikke blev nævnt på
generalforsamlingen.
Men vi har i det forløbne foreningsår været ramt af det ultimative tragiske uheld. Hanne Johansen var så
uheldig at styrte på en nedkørsel på vores klubtur i Italien, hvor faldet var så voldsomt at der opstod terminale
hovedskader som gjorde at Hanne 4 dage efter styrtet afgik ved døden uden at være kommet til bevidsthed.
Det var for de deltagende i klubturen en frygtelig tid, men der var efter Per Johansens ønske en indstilling
om, at deltagerne ikke måtte kende den fulde sandhed, da han ønskede turen skulle fortsætte uforandret.
Uheldet skete om mandagen, og Hanne afgik ved døden om fredagen, hvor vi skulle hjem søndag. Klubben
blev således først orienteret om fredagen, hvor alle deltagende gik i chok og herfra var turen en anden. Der
blev holdt en meget smuk mindesceance i Italien om lørdagen, hvor turen blev kørt til Hannes minde.
Tilsvarende blev der i Danmark afholdt en værdig mindesceance i klubhuset.
Hanne stod for mange praktiske ting i klubben, og havde festudstyr til minimum 150 som hun gerne lånte ud,
og man gik aldrig forgæves til Hanne. Hanne var samtidig træner på 9-holdet, hvor hun primært tog sig kærligt
af de nye, og dem som ikke ville køre helt så stærkt. Hanne var altid garant for, at der aldrig blev efterladt
nogen på ruten, og hun ville aldrig have sig selv i centrum. Men Hanne var en slider og selvom jobbet ofte
tog for meget tid stillede hun altid op hvis det var nødvendigt.
Hanne var engageret i det historiske hold, hvor hun var garant for, at der altid var en historie med på turen i
skoven.
Det er meget tragisk det der er sket, og mindet om Hanne vil altid være der. Hun var en meget stor
personlighed i klubben, og hun var altid garant for den gode stemning. Man fik ikke Hanne til at sige noget
negativt om klubben eller medlemmer – hun så det bedste i alle. Man skal huske på, at stemningen er ikke
noget der kommer af sig selv.
Vi skylder Hanne så meget, og hun vil ikke blive glemt – hun var indbegrebet af en rigtig OCCèr. Vi er sikre på,
at hun kan høre vores klubråb – æret være Hannes minde.

