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FORENINGSNYT NR. 3. 2008 
 

 
Gennem hele vinteren, har en mindre skarer på godt en halv snes medlemmer trofast mødt frem 
til træning hver søndag og enkelte om onsdagen i bælg ravende mørke. – Men her den 1. april 
betragter vi som en ny sæson start, nu hvor flere sommerhuse beboere flytter herud igen. Vi 
håber igen i år, vi kan se frem til at rigtig mange vil finde det attraktivt, at deltage i vores aktiviteter. 
 
Så derfor kom op af lænestolen og mød frem de kommende søndage kl. 9.30, 
samt onsdage kl. 17.30. 
 
Som flere af jer har bemærket er vore Fitness plads nu så småt ved at være færdig og den har 
allerede været benyttet flittigt af flere af os. Men vi glæder os til at se nogle flere gøre brug af 
pladsen.  Specielt ser vi frem til, at få nogle flere børnefamilier til at møde frem og bliver 
medlemmer. Så spred rygtet og fang nogle medlemmer ind. (se vedhæftet opslag der frit kan benyttes til 
opslag rundt omkring, samt indmeldelses blanketter til uddeling). 
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Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 1. maj kl. 11.00 afholder vi en større indvielse af vores 
Fitness plads. Her håber vi at se rigtig mange af vores medlemmer til et hyggeligt sammenvær.  
 
Vi har fået aftalt med vores borgmester Lis Tribler, at hun kommer kl. 11.00 og indvier pladsen 
for os, hvilket vi er rigtig glade for. Desuden vil der samtidig blive holdt bådedåb af vores (indtil 
videre) 3 stk. kajakker. Det er desværre ikke lykkedes os endnu at finde en villig sponsor til de 
sidste 3 ”halve” kajakker vi har fået til delt midler til af Friluftsrådet, men der arbejdes ihærdigt på 
sagen.  
 
Herudover arbejder vi på at finde lidt underholdning til lejligheden som kan festlig gøre dagen.  
 
For at skabe lidt fokus på vores aktiviteter bliver den samlede ”verdens presse” endvidere inviteret 
– så mød velfriseret frem.  
 
Vi servere gratis pølser og brød. Øl og vand, samt vin kan købes til helt ”urimelige” priser.  

PDF oprettet med pdfFactory demo version. www.bn-forlag.dk

http://www.bn-forlag.dk
http://www.bn-forlag.dk


 
 Foreningen for Aktiv Natur Velvære  
 Bildsø Skov og Strand 
 

 3

Vi har sikret os et 50 personers telt, såfremt det skulle blive regnvejr. Så dårlig vejr skal ikke 
afholde jer fra at møde frem.  
 

 
Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag den 20. maj kl. 19.00 i Bildsø kolonien, 
som vi har fået lov at låne u. b. igen i år.  
Bestyrelsen vil fremkomme med nærmere senere. Bl.a. enkelte forslag til ændringer i vores 
vedtægter, samt forslag til en ”kraftig” kontingentforhøjelse (til årligt kr. 150,-  pr. person og kr. 
200,- pr. par, mod i dag kr. 100 og 150,- ). 
Vi arbejder med at få et underholdene indslag efter generalforsamlingen, så der bliver lidt mere 
end blot en tør generalforsamling at møde op til.  
Desuden indstiller vi til at vi fremover bliver medlemmer af DGI (Danske Gymnastik og 
Idrætsforeninger). Idet vi ser en fordel med hensyn til forsikring af egne instruktører, samt 
benyttelse af DGI´s instruktører, samt en række andre nyttige forhold.  
 

 
Vores tidligere berammede løbekursus med Claus Hechmann, blev desværre aflyst af Claus på 
målstregen. Vi håber vi kan finde et tidspunkt senere på året hvor Claus er villig igen.   
 
 

 

Sven Heiner 
 
 
 
 
 
 
 
PS Se endvidere vedhæftede referater af bestyrelsesmøder   
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