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Bestyrelsens beretning for klubåret 2009 -2010 
 
Det er ikke uden en vis tilfredshed og lidt stolthed vi i dag kan afholde vores 3. ordinære generalforsamling 
og se tilbage på det forgangne år og erkende vi har nået en stor del af de mål vi har sat os – og lidt til. 
Nogenlunde på den måde indledte jeg sidste år min beretning og i år kan det blive lidt af en gentagelse. Når 
jeg ser tilbage på året kan jeg blive helt forpustet, for jeg syntes vi har nået meget af så lille en forening. 
 
Et tilbageblik for året 2009 -2010 siden sidste generalforsamling: 
 
3. maj 2009: Selvom afholdelse af skovens dag og kajakdåb reelt faldt lige før forrige generalforsamling, 
kan jeg ikke lade være med at næve denne begivenhed igen, da det reelt var en stor mærkedag i året 2009. 
Udover at vi holdt ”skovens dag” sammen med kommunen, så var det var samtidig klubbens 2 års 
fødselsdag.  Vi holdt bådedåb af 5 kajakker, som vi havde fået købt for midlerne fra Sundhedsprisen fra 
Region sjælland. borgmester Lis Tribler foretog her dåben. Herudover havde vi introduktion med vores 
Fitness piger Simonne og Karen, samt introduktion af Qi-gong med Claus. Det blev en stor succes og vi 
skønner at ca. 120 mennesker kom forbi i løbet af dagen. På den konto fik så til gengæld en hel del nye 
medlemmer.  

 
 
 
 



 2

6. juni 2009: Deltog vi med en stand ved den årlige byfest i Kirke Stillinge. Jeg vil ikke påstå det var en 
succes, idet de mennesker som deltog ved ”byfesten” primært var aktører og deres forældre til de forskellige 
fodbolds og håndboldturneringer.  Her var der ikke meget interesse for hvad vi kunne fremvise. Så det er 
nok ikke noget vi vil bruge medlemmernes tid på fremover – men man ved jo aldrig. 

 
 
20. juni 2009: Deltog vi ved Slagelse kommunes ”Sund og bæredygtig” markedsdag på 
Schweizerpladsen. Det var sjovt at være med i en større forsamling og blive set og prøvet. Her fik vi mere 
respons for vores indsats. Både omtalemæssigt og medlemsmæssigt.  I optakten til markedsdagen blev der 
fremstillet en film, hvori foreningen var pænt repræsenteret. der er et link til filmen på vores hjemmeside 
under ”galleri”/omtaler”. 
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1. juli 2009: Holdt vi grillaften ved Indianerstenen og grillpladsen ved Bildsø strand. Et  traditionsrigt møde 
som vi spontant arrangere, når vejret arter sig.  

 

 
 
 
6. juli 2009: Blev der arrangeret en fælles kajak- og gåtur til Hammerbakker i Lammefjorden fjord. 
Jeg var desværre selv forhindret. Men de deltagende berettede alle om en pragtfuld tur i højt solskin.  
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12. september 2009: Blev medlemmerne opfordret til at møde frem på Fitnesspladsen for at sætte denne i 
stand. Mange tog velvilligt mod ”tilbuddet” og mange mødte op og gav en stor og hjælpende hånd. – Tak for 
det.   

 
 
16.september 2009: Blev der holdt sommermøde igen. Denne gang på vores egen fitness plads og med et 
vigtigt punkt på dagsorden. Nemlig overrækkelse af de første friluftsidrætsmærker i Danmarkshistorien.  
Freddy andersen, samt repræsentanter fra DGI foretog seancen og gav udtryk for stor glæde over det nye 
tiltag inden for DGI, som vi havde taget initiativet til.  
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27. september 2009: Havde vi arrangeret en ny kajak- og gåtur til Karrebæksminde. Igen her udeblev de 
gående.  Vi havde denne gang rykket arrangementet lidt frem får at sikre et godt og lunt sensommervejr. 
Men vejrguderne ville det anderledes, idet det blæste en halv pelikan fra nordvest, som fik os til at stryge 
hurtigt ned til Gavnø slot, men hjemturen i modvind var hård og sej og krævede sin mand/kvinde.  

 
 
29. november 2009: Den traditionsrige juletur gav igen et tilløbsstykke af opbakning fra medlemmerne og 
fremmødte blev guidet professionelt rundt i skoven af Annli. Bagefter gløgg og æbleskiver tilberedt og 
serveret af Bettina og Per. 
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25. april 2010: Forestod Bettina og Per den traditionsrige træningstur til Korsør Lystskov. Alle grupper og 
kategorier var repræsenteret og vejret tilsmilede os, så den ny udsprungne bøgeskov og anemoner i 
skovbunden, viste sig fra den smukkeste side.  
 

  
 

 
Selv den hjulbenede formand og hans gamle kongepuddel blev rørt.  
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2. maj 2010: Runder vi klub årets arrangement gennemgang af med kajakdåb af vores sidste nyindkøb af 
tre stk. kajakker. Som det blev muligt at indkøbe for de kr. 20.000,- vi fik af NORDEA fonden. 
Bankrådsformand Ole e. Hansen forestod navngivningen. (Mullerup, Næsby og Trelleborg). Bagefter gav 
Karen og Simonne en introduktion i vores fitness træning. Vi skønner af ca. 50 – 60 mennesker mødte op 
denne dag og vi fik da også nogle nye medlemmer denne dag.  
 

 
 
 

 
 



 8

 

Træningsaktiviteter: 
 
Idegrundlaget:  
Idé grundlaget for oprettelse af Foreningen for Aktiv Natur Velvære ved Bildsø Skov og 
Strand, er baseret på tanken om, at forene og samle et bredt spekter af befolkningen i alle aldre i 
området, med henblik på aktiv motion og oplevelse i naturen. – En forening, hvor personer i alle 
aldre og med forskellig baggrunde kan samles og udøve forskellige former for aktiv udfoldelser i og 
omkring det naturskønne område ved Bildsø Skov og Strand. Det vil sige der skal skabes 
muligheder for aktiviteter og oplevelser børn og unge, voksne og ”gamle”, i alle størrelser, 
sygdomsramte, kronisk syge, rekonvalescenten, eliteidrætsudøveren og den ”almindelige” 
motionist. Da økonomien ikke skal være en hindring for deltagelse, er kontingentet sat så lavt som 
kr. 150,- pr år og kr. 250,- pr. par/familie med hjemmeboende børn under 18 år.  
Aktiviteterne tager primært tage sigte på at foregå i sommerhalvåret fra april til oktober og dermed 
henvende sig til sommerhusbeboere og fastboende i området.. Men fortsætter vinteren over i 
reduceret udgave med dem der bare ikke kan lade være.  
Endvidere er det væsentligt, at man ikke vil pålægge det enkelte medlem nogen form for 
trænerfunktion. Når man møder op, skal man kunne deltage aktivt i fuldt omfang med de aktiviteter 
man nu engang ønsker. Det betyder, at foreningens hjælpere og instruktører er professionelle og 
bliver honoreret for deres indsats. Hvilket igen medføre, at der ved de træningsdage, hvor der ikke er 
instruktører, må man søge sammen med de personer, som har samme fysisk formåen og interesse.  
På den måde må man slev tage initiativ til, at være sin egen eller hinandens hjælpere og træner.   
 
Naturfitness: Med Karen og Simonne har været en stor succes og takket være de 100.000,- kroner fra 
sundhedsprisen forrige år, har vi fortsat mulighed for at køre også indeværende klub år igennem, uden at 
skulle opkræve brugerbetaling her. ”Run and Fitt” i forskellige udgaver har været praktiseret og vil i det 
kommende år blive forsøgt udvidet til også at omfatte ”Walk and Fitt” og ”Bike and Fitt”  (for nu at bruge 
nogle gode ny danske ord). Der vil i løbet af forsommeren blive præsenteret et ny træningsskema, så man 
mere målrettet kan styre sin træning.  
 
 
Qi-gong: Med Claus Gyllun er ligeledes en stor succes. Flere kommer blot for alene at deltage ved hans 
kurser. På forunderlig måde har vejret gennem sæsonen artet sig formidabelt, når vi har haft Qi-gong på 
programmet og vi har haft den pragtfuldeste kulisse under træerne ned ved stranden. Desværre har Claus 
meddelt, at han agter i løbet af året at flytte til København og derfor ikke kan forventes at ville køre den 
lange vej herned.  – Men den tid den sorg.    
 
 
Kajak: Kajakkurserne med Jan Nielsen har også været en succes og flittigt benyttet. Vi har i alt holdt 4 
kurser sidste år og har haft ca. 30 personer på kursus. Da vi med det sidste indkøb af kajakker nu råder over 
12 kajakker (4 toere og 8 enere) med i alt 16 pladser, har vi forhåbninger om, at mange vil få glæde af at leje 
dem i løbet af sommeren. Vi ser gerne at vi får fat på flere børnefamilier, da toer kajakkerne primært er 
anskaffet for at tilgodese, at forældre kan have sit barn med ud på tur i kajakken. Hvilket i øvrigt er en 
væsentlig element i vores idegrundlag, at man opfordres til at være sammen med sit barn til fælles natur og 
motionsoplevelser.  
Sidste år forsøgte vi at lave en telefon SMS kæde, så der kunne ringes rundt til interesserede, når det var 
vejr til at ro kajak på Storebælt. Det kom aldrig rigtig i gang. Men vil blive forsøgt igen i år. Det vil være en 
god mulighed for begyndere, at komme ud sammen med andre, så man kan opøve færdigheder til egne 
ture.  
 



 9

 
Friluftsidrætsmærket: Kom endelig i gang hen midt på sommeren. og 16 medlemmer fik taget deres 
første guldmærke. Der skulle klippes en hæl og files en tå, for at finde frem til den måde det var mest egnet 
at tage mærket under, på vores præmisser ude i naturen. Det ordinære idrætsmærke har altid været bygget 
på, at der altid skulle være en ”officiel” DGI dommer til at foretage kontrollen over den enkelte udøver. Vi har 
nu fået DGI til at indse, at det mest ideelle i en moderne tid, er at de enkelte er sin egen kontrollant, 
eventuelt ”støttet” af en makker.  Man snyder kun sig selv hvis man springer over hvor gærdet er lavest.  
DGI har nu gjort vores initiativ landsdækkende og arbejder i øjeblikket på at færdiggøre et nyt skema, hvor 
enkelte øvelser er blevet ændret eller slettet. Ydermere har man lyttet til vores råd om at man tæller den 
maksimale præstation inden for hver disciplin.  Så man nu opnår bonus point, såfremt man præstere et 
bedre tid, eller større antal, end det krævede minimum.  
 
 
 
Klubhus: Har jeg talt om nogle gange og alle er klar over de problemer vi er oppe imod med hensyn til lån 
af kolonien. Endvidere vil det også være påkrævet med en bådehal for opbevaring af kajakkerne.  Jeg skal 
til møde med borgmester Lis Tribler og Kulturudvalgsformand Anders Nielsen den 31. maj, hvor vi blandt 
andet skal drøfte mulighed for økonomisk støtte til vores instruktører, samt accept af placering af et klubhus 
i skoven. Vi har pt. en del forhåndstilsagn om støtte fra flere sider, så vi er snart ved målet.  
 
Visioner: 
Vi har været så heldige at diverse medier har fundet interesse i at skrive nogle pæne omtaler om vores 
virke. Det har efterhånden medført, at jeg har fået henvendelser fra nær og fjern om, at man kunne tænke 
sig at oprette tilsvarende centre rundt omkring. Jeg har efterhånden sendt omkring en snes tegninger og 
andet materiale ud til diverse afkroge af kongeriget. Senest til sønderborg og til Qaanaaq i Nordgrønland. 
 
Så en af visionerne må være at få idegrundlaget Aktiv Natur Velvære til at vokse nationalt.  
 
Udover at folk at set og hørt om os i diverse medier, er der også mange som finder os på vores hjemmeside.
Det har blandt andet resulteret i at vi løbende gennem vinteren har modtaget indmeldelser fra folk som vil ud 
og ”lege med”. – Så det er vi vældige glade for.  I den forbindelse kan jeg oplyse at vi netop har indskrevet 
medlem nr. 202.  (men realistisk set kan vi ikke betragte alle 202 som fuldgyldige medlemmer, da enkelte 
har meddelt at de er flyttet og ikke kan komme mere, og andre har ”glemt” at betale kontingent”).  
 
Vore tidligere drømme og visioner om eget klub- og bådehus lever i bedste velgående og jeg har netop i dag 
fået en aftale på plads med borgmester Lis Tribler, kulturudvalgs formand Anders Nielsen. Irene og jeg gør 
os kampklare til et møde den 31. maj, hvor vi håber vi kan få mange ting på plads. Herunder vores 
frustrationer over ødelæggelser på pladsen. manglende samarbejdsvilje fra forpagteren af kolonien, samt 
manglende tilskud til vores forening. Herunder tilskud til opførelse af de fra tidligere år omtalte sheltere, vi 
allerede har fået tildelt tilskud til. Men hvor vi må sige farvel til tilskuddet såfremt det ikke bliver realiseret 
meget snart.  
 
Tak til tjenstvillige medlemmer til vores forskellige arrangementer og en stor tak til de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer for jeres indsats og støtte gennem året. 
 
På bestyrelsen vegne 
 
Sven Heiner 
formand 
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Bestyrelsens beretning for klubåret 2009 -2010 
 
Det er ikke uden en vis tilfredshed og lidt stolthed vi i dag kan afholde vores 3. ordinære generalforsamling 
og se tilbage på det forgangne år og erkende vi har nået en stor del af de mål vi har sat os – og lidt til. 
Nogenlunde på den måde indledte jeg sidste år min beretning og i år kan det blive lidt af en gentagelse. Når 
jeg ser tilbage på året kan jeg blive helt forpustet, for jeg syntes vi har nået meget af så lille en forening. 
 
Et tilbageblik for året 2009 -2010 siden sidste generalforsamling: 
 
3. maj 2009: Selvom afholdelse af skovens dag og kajakdåb reelt faldt lige før forrige generalforsamling, 
kan jeg ikke lade være med at næve denne begivenhed igen, da det reelt var en stor mærkedag i året 2009. 
Udover at vi holdt ”skovens dag” sammen med kommunen, så var det var samtidig klubbens 2 års 
fødselsdag.  Vi holdt bådedåb af 5 kajakker, som vi havde fået købt for midlerne fra Sundhedsprisen fra 
Region sjælland. borgmester Lis Tribler foretog her dåben. Herudover havde vi introduktion med vores 
Fitness piger Simonne og Karen, samt introduktion af Qi-gong med Claus. Det blev en stor succes og vi 
skønner at ca. 120 mennesker kom forbi i løbet af dagen. På den konto fik så til gengæld en hel del nye 
medlemmer.  
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6. juni 2009: Deltog vi med en stand ved den årlige byfest i Kirke Stillinge. Jeg vil ikke påstå det var en 
succes, idet de mennesker som deltog ved ”byfesten” primært var aktører og deres forældre til de forskellige 
fodbolds og håndboldturneringer.  Her var der ikke meget interesse for hvad vi kunne fremvise. Så det er 
nok ikke noget vi vil bruge medlemmernes tid på fremover – men man ved jo aldrig. 

 
 
20. juni 2009: Deltog vi ved Slagelse kommunes ”Sund og bæredygtig” markedsdag på 
Schweizerpladsen. Det var sjovt at være med i en større forsamling og blive set og prøvet. Her fik vi mere 
respons for vores indsats. Både omtalemæssigt og medlemsmæssigt.  I optakten til markedsdagen blev der 
fremstillet en film, hvori foreningen var pænt repræsenteret. der er et link til filmen på vores hjemmeside 
under ”galleri”/omtaler”. 
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1. juli 2009: Holdt vi grillaften ved Indianerstenen og grillpladsen ved Bildsø strand. Et  traditionsrigt møde 
som vi spontant arrangere, når vejret arter sig.  

 

 
 
 
6. juli 2009: Blev der arrangeret en fælles kajak- og gåtur til Hammerbakker i Lammefjorden fjord. 
Jeg var desværre selv forhindret. Men de deltagende berettede alle om en pragtfuld tur i højt solskin.  
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12. september 2009: Blev medlemmerne opfordret til at møde frem på Fitnesspladsen for at sætte denne i 
stand. Mange tog velvilligt mod ”tilbuddet” og mange mødte op og gav en stor og hjælpende hånd. – Tak for 
det.   

 
 
16.september 2009: Blev der holdt sommermøde igen. Denne gang på vores egen fitness plads og med et 
vigtigt punkt på dagsorden. Nemlig overrækkelse af de første friluftsidrætsmærker i Danmarkshistorien.  
Freddy andersen, samt repræsentanter fra DGI foretog seancen og gav udtryk for stor glæde over det nye 
tiltag inden for DGI, som vi havde taget initiativet til.  
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27. september 2009: Havde vi arrangeret en ny kajak- og gåtur til Karrebæksminde. Igen her udeblev de 
gående.  Vi havde denne gang rykket arrangementet lidt frem får at sikre et godt og lunt sensommervejr. 
Men vejrguderne ville det anderledes, idet det blæste en halv pelikan fra nordvest, som fik os til at stryge 
hurtigt ned til Gavnø slot, men hjemturen i modvind var hård og sej og krævede sin mand/kvinde.  

 
 
29. november 2009: Den traditionsrige juletur gav igen et tilløbsstykke af opbakning fra medlemmerne og 
fremmødte blev guidet professionelt rundt i skoven af Annli. Bagefter gløgg og æbleskiver tilberedt og 
serveret af Bettina og Per. 
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25. april 2010: Forestod Bettina og Per den traditionsrige træningstur til Korsør Lystskov. Alle grupper og 
kategorier var repræsenteret og vejret tilsmilede os, så den ny udsprungne bøgeskov og anemoner i 
skovbunden, viste sig fra den smukkeste side.  
 

  
 

 
Selv den hjulbenede formand og hans gamle kongepuddel blev rørt.  
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2. maj 2010: Runder vi klub årets arrangement gennemgang af med kajakdåb af vores sidste nyindkøb af 
tre stk. kajakker. Som det blev muligt at indkøbe for de kr. 20.000,- vi fik af NORDEA fonden. 
Bankrådsformand Ole e. Hansen forestod navngivningen. (Mullerup, Næsby og Trelleborg). Bagefter gav 
Karen og Simonne en introduktion i vores fitness træning. Vi skønner af ca. 50 – 60 mennesker mødte op 
denne dag og vi fik da også nogle nye medlemmer denne dag.  
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Træningsaktiviteter: 
 
Idegrundlaget:  
Idé grundlaget for oprettelse af Foreningen for Aktiv Natur Velvære ved Bildsø Skov og 
Strand, er baseret på tanken om, at forene og samle et bredt spekter af befolkningen i alle aldre i 
området, med henblik på aktiv motion og oplevelse i naturen. – En forening, hvor personer i alle 
aldre og med forskellig baggrunde kan samles og udøve forskellige former for aktiv udfoldelser i og 
omkring det naturskønne område ved Bildsø Skov og Strand. Det vil sige der skal skabes 
muligheder for aktiviteter og oplevelser børn og unge, voksne og ”gamle”, i alle størrelser, 
sygdomsramte, kronisk syge, rekonvalescenten, eliteidrætsudøveren og den ”almindelige” 
motionist. Da økonomien ikke skal være en hindring for deltagelse, er kontingentet sat så lavt som 
kr. 150,- pr år og kr. 250,- pr. par/familie med hjemmeboende børn under 18 år.  
Aktiviteterne tager primært tage sigte på at foregå i sommerhalvåret fra april til oktober og dermed 
henvende sig til sommerhusbeboere og fastboende i området.. Men fortsætter vinteren over i 
reduceret udgave med dem der bare ikke kan lade være.  
Endvidere er det væsentligt, at man ikke vil pålægge det enkelte medlem nogen form for 
trænerfunktion. Når man møder op, skal man kunne deltage aktivt i fuldt omfang med de aktiviteter 
man nu engang ønsker. Det betyder, at foreningens hjælpere og instruktører er professionelle og 
bliver honoreret for deres indsats. Hvilket igen medføre, at der ved de træningsdage, hvor der ikke er 
instruktører, må man søge sammen med de personer, som har samme fysisk formåen og interesse.  
På den måde må man slev tage initiativ til, at være sin egen eller hinandens hjælpere og træner.   
 
Naturfitness: Med Karen og Simonne har været en stor succes og takket være de 100.000,- kroner fra 
sundhedsprisen forrige år, har vi fortsat mulighed for at køre også indeværende klub år igennem, uden at 
skulle opkræve brugerbetaling her. ”Run and Fitt” i forskellige udgaver har været praktiseret og vil i det 
kommende år blive forsøgt udvidet til også at omfatte ”Walk and Fitt” og ”Bike and Fitt”  (for nu at bruge 
nogle gode ny danske ord). Der vil i løbet af forsommeren blive præsenteret et ny træningsskema, så man 
mere målrettet kan styre sin træning.  
 
 
Qi-gong: Med Claus Gyllun er ligeledes en stor succes. Flere kommer blot for alene at deltage ved hans 
kurser. På forunderlig måde har vejret gennem sæsonen artet sig formidabelt, når vi har haft Qi-gong på 
programmet og vi har haft den pragtfuldeste kulisse under træerne ned ved stranden. Desværre har Claus 
meddelt, at han agter i løbet af året at flytte til København og derfor ikke kan forventes at ville køre den 
lange vej herned.  – Men den tid den sorg.    
 
 
Kajak: Kajakkurserne med Jan Nielsen har også været en succes og flittigt benyttet. Vi har i alt holdt 4 
kurser sidste år og har haft ca. 30 personer på kursus. Da vi med det sidste indkøb af kajakker nu råder over 
12 kajakker (4 toere og 8 enere) med i alt 16 pladser, har vi forhåbninger om, at mange vil få glæde af at leje 
dem i løbet af sommeren. Vi ser gerne at vi får fat på flere børnefamilier, da toer kajakkerne primært er 
anskaffet for at tilgodese, at forældre kan have sit barn med ud på tur i kajakken. Hvilket i øvrigt er en 
væsentlig element i vores idegrundlag, at man opfordres til at være sammen med sit barn til fælles natur og 
motionsoplevelser.  
Sidste år forsøgte vi at lave en telefon SMS kæde, så der kunne ringes rundt til interesserede, når det var 
vejr til at ro kajak på Storebælt. Det kom aldrig rigtig i gang. Men vil blive forsøgt igen i år. Det vil være en 
god mulighed for begyndere, at komme ud sammen med andre, så man kan opøve færdigheder til egne 
ture.  
 



 9

 
Friluftsidrætsmærket: Kom endelig i gang hen midt på sommeren. og 16 medlemmer fik taget deres 
første guldmærke. Der skulle klippes en hæl og files en tå, for at finde frem til den måde det var mest egnet 
at tage mærket under, på vores præmisser ude i naturen. Det ordinære idrætsmærke har altid været bygget 
på, at der altid skulle være en ”officiel” DGI dommer til at foretage kontrollen over den enkelte udøver. Vi har 
nu fået DGI til at indse, at det mest ideelle i en moderne tid, er at de enkelte er sin egen kontrollant, 
eventuelt ”støttet” af en makker.  Man snyder kun sig selv hvis man springer over hvor gærdet er lavest.  
DGI har nu gjort vores initiativ landsdækkende og arbejder i øjeblikket på at færdiggøre et nyt skema, hvor 
enkelte øvelser er blevet ændret eller slettet. Ydermere har man lyttet til vores råd om at man tæller den 
maksimale præstation inden for hver disciplin.  Så man nu opnår bonus point, såfremt man præsterer en 
bedre tid, eller større antal, end det krævede minimum.  
 
Klubhus: Har jeg talt om nogle gange og alle er klar over de problemer vi er oppe imod med hensyn til lån 
af kolonien. Endvidere vil det også være påkrævet med en bådehal for opbevaring af kajakkerne.  Jeg skal 
til møde med borgmester Lis Tribler og Kulturudvalgsformand Anders Nielsen den 31. maj, hvor vi blandt 
andet skal drøfte mulighed for økonomisk støtte til vores instruktører, samt accept af placering af et klubhus 
i skoven. Vi har pt. en del forhåndstilsagn om støtte fra flere sider, så vi er snart ved målet.  
 
Visioner: 
Vi har været så heldige at diverse medier har fundet interesse i at skrive nogle pæne omtaler om vores 
virke. Det har efterhånden medført, at jeg har fået henvendelser fra nær og fjern om, at man kunne tænke 
sig at oprette tilsvarende centre rundt omkring. Jeg har efterhånden sendt omkring en snes tegninger og 
andet materiale ud til diverse afkroge af kongeriget. Senest til sønderborg og til Qaanaaq i Nordgrønland. 
Så en af visionerne må være at få idegrundlaget Aktiv Natur Velvære til at vokse nationalt.  
 
Medlems tilgang: 
Udover at folk at set og hørt om os i diverse medier, er der også mange som finder os på vores hjemmeside.
Det har blandt andet resulteret i at vi løbende gennem vinteren har modtaget indmeldelser fra folk som vil ud 
og ”lege med”. – Så det er vi vældige glade for.  I den forbindelse kan jeg oplyse at vi netop har indskrevet 
medlem nr. 202.  (men realistisk set kan vi ikke betragte alle 202 som fuldgyldige medlemmer, da enkelte 
har meddelt at de er flyttet og ikke kan komme mere, og andre har ”glemt” at betale kontingent”).  
 
Klubhus: 
Vore tidligere drømme og visioner om eget klub- og bådehus lever i bedste velgående og jeg har netop i dag 
fået en aftale på plads med borgmester Lis Tribler, kulturudvalgs formand Anders Nielsen. Irene og jeg gør 
os kampklare til et møde den 31. maj, hvor vi håber vi kan få mange ting på plads. Herunder vores 
frustrationer over ødelæggelser på pladsen. manglende samarbejdsvilje fra forpagteren af kolonien, samt 
manglende tilskud til vores forening. Herunder tilskud til opførelse af de fra tidligere år omtalte sheltere, vi 
allerede har fået tildelt tilskud til. Men hvor vi må sige farvel til tilskuddet såfremt det ikke bliver realiseret 
meget snart.  
 
En stor Tak  
Til tjenstvillige medlemmer til vores forskellige arrangementer og en stor tak til de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer for jeres indsats og støtte gennem året. 
 
På bestyrelsen vegne 
 
Sven Heiner 
formand 
 


