
Foreningsnyt nr. 2. april 2013 
 

OPRÅB: 
Desværre er der mange som endnu ikke ”haft tid” til at gå ind på deres netbank og betale kontingent for i år. 
Vi håber der er tale om en forglemmelse og at mange vil tage opfordringen op og skyndsomst få rette op på 
dette. Vi har en hel del udfordringer foran os, så vi beder til, at mange fortsat finder vores forening værd at 
være medlem af – eller i det mindste støtte som passivt medlem (kr.100) 
 
Kontingentet er fortsat: 
For single medlemskab pr. år kr. 200,-   
For par/familemedlemsskab inkl. hjemmeboende børn op til 18 år: kr. 350,- 
 Vi beder høfligst om at man indbetaler kontingent for år 2013 til foreningens konto i 
SYDBANK reg. nr. 0570 konto nr. 573-04-27397.  
senest 1. maj   – og meget gerne snarest muligt. 
 
 
Generalforsamling: 
Der skal endnu engang mindes om den allerede indkaldte generalforsamling tirsdag den 30. april kl.19.00 i 
Kolonien i Bildsø skov. 
 
Inden generalforsamlingen har vi fået Karen Tengberg til at holde et lille foredrag om Yoga. Så vi er klar til 
denne nye afspændingsform, som vi nu vil forsøge os med. – så mød op og lyt godt med J 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens/formandens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, samt fastsættelse af kontingent 

(altså ikke for det indeværende år). 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (På valg er Irene og Bettina – som begge modtager genvalg) 
7. Valg af 1 -2 suppleanter til bestyrelsen (Nuværende Vivi og Niels modtager begge genvalg)  
8. Valg af revisor (og evt. revisor suppleant)  
9. Eventuelt. 

 
 
Forårstur 
Vi skal endnu engang minde om vores forårstur nu på søndag den 21. april kl. 9.30 fra P – pladsen 
ved Stendyssevej tager vi af sted på den årlige forårstur, som i år er planlag til Skælskør Lystskov. Her skal 
vi blandt andet besøge den dyrt anlagte kommunale motionsplads. Så vi kan se om de trekvart million dyre 
redskaber kan hamle op med vores simple og frivilligt anlagte redskaber J  
 



Husk madpakke og drikkevarer - samt evt. noget blødt/tørt og varmt at sidde på. Metrologerne lover solskin 
fra en skyfri himmel, så kom nu ud og nyd foråret. 
 
 
Pladsrenovering 
Lørdag den 20. april kl. 10.00 – havde vi planlagt pladsrenovation, men da vi ikke har kunnet få 
skovet det nødvendige tømmer før, er pladsrenovationen flyttet til lørdag den 27. april.  
Sidste års hærværk har været hård ved redskaberne, så flere redskaber trænger til en kærlig pleje og 
udskiftning. Vi håber at se rigtig mange frivillige hænder til dette arbejde. Traditionen tro giver foreningen en 
sandwich, samt lidt vådt til ganen.   
 
Slagelse kommune har lovet efterfølgende, at lægge nyt flis ud på hele pladsen. Så pladsen kan fremstå 
indbydende for den kommende sæson. 
 
 
Sæsonstart med fitness instruktørerne: 
Vinteren har været lang og træls og foråret har ladet vente på sig, men nu tager vi fat. Søndag den 28. april 
har vi den første instruktion, så mød op her og få noget for dit kontingent.  
 
Hvis du vil have overblik over de forskellige datoer for diverse arrangementer, samt for hvornår der står 
Yoga på programmet, kan du klikke ind på vores hjemmeside og se den nye foreningsfolder for i år, samt 
den mere uddybende aktivitetskalender:  
http://www.aktivnatur.dk/Aktivitets-kalender   
 
Vi har samtidig en plan om at inviterer søndagsavisen, eller Ugenyt til at møde op ved træningen den 28. 
april og skrive noget pænt om os J - så det vil se godt ud med rigtig mange fremmødte. 
 
 
Foreningsfolder 
Vil skal samtidig opfordre medlemmerne om at sætte kryds i kalenderen ved søndag den 5. maj, hvor vi har
planlagt at vi skal ud og dele den årlige medlemsfolder ud. Så her håber vi igen på stort fremmøde til dette 
”spændende” arbejde. Foreningen giver sandwich og en pilsner – eller vand, efter veludført dåd.  
  

  
De bedste hilsner – i håbet om at se jer alle sammen i den kommende sæson. 
 

Sven Heiner 
Formand 
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