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Foreningsnyt nr. 2 marts 2012 
 
Kort men vigtig info: 
Kære medlemmer det ser ud til, vi har en del problemer med at vores medlemsbrev når ud til alle 
vores medlemmer, hvilket vi er dybt frustreret over. Det viser sig efter at vi er begyndt at benytte 
DGI´s administrationsprogram til medlemsudsendelserne, kan vi ikke længere se hvorvidt en 
mailadresse er forkert, da vi ikke længere får en fejl meddelelse. Endvidere har flere medlemmer 
beklaget sig over at de ikke kan åbne de vedhæftede filer. Det sidste kan skyldes flere faktorer som 
at man eksempelvis har et andet styresystem eller browser end det administrationsprogrammet er 
sat op til.  
 
Vi vil derfor bede om jeres hjælp til at få rettet op på dette. I bedes derfor om – først og fremmest om 
at bekræfte at I har modtaget denne mail. Desuden om I har kunnet åbne den vedhæftede fil, Hvis 
ikke – så beskriv det styresystem I har eller hvilken browser (mailmodtager system) i har på jeres 
computer. Anvend derfor venligst ”Besvar” knappen og skriv: ”Jeg har modtaget mailen og 
alt er OK” – Eller: ”Jeg har modtaget mailen, men kan ikke åbne filen”. 
 
Dem vi ikke høre fra vil vi derfor ringe op og hør om den korrekte mailadresse. I kan derfor spare os 
for en stor arbejdsbyrde, såfremt I lige vil give jer tid til at besvare mailen. Det er lidt træls at skulle 
bruge tid på at ringe til nogen som får mailen korrekt frem. PÅ FORHÅND TAK. 
 

 

Foreningsfolder: 
Vi tillader os igen at gøre opmærksom på at der skal uddeles foreningsfolder nu den 
kommende søndag den 1. april. Vi skulle meget gerne op på ca. 20 – 25 hjælpere for at vi 
kan blive færdige på rimelig tid. Vi mangler derfor tilsagn fra ca.10 medlemmer mere. Så dit 
tilsagn vil blive modtaget med en stor og varm tak – og en krammer fra formanden selv ☺. 
 
Foreningen giver ligesom sidste år en let frokost med drikkevare til, når vi er færdige. Vi må 
derfor nødvendigvis vide antallet af folderuddelere, så der kan blive smurt tilstrækkeligt med 
sandwich. 
 
Vi mødes på pladsen kl. 9.30 og erstatter den ordinære løberute med nogle omdelingsruter. 
(det kan man også blive forpustet af ☺   

 
 

Kontingent opkrævning 
Vi står overfor mange spændende udfordringer igen i år og håber derfor at rigtig mange 
medlemmer fortsat finder vores aktiviteter attraktive, og fortsat vil støtte op omkring os og 
bevare deres medlemskab. Kontingentet er fortsat: 
For single medlemskab pr. år kr. 200,-   
For par/familemedlemsskab inkl. hjemmeboende børn op til 18 år: kr. 350,- 
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 Vi beder høfligst om at man indbetaler kontingent for år 2012 til foreningens konto i 
SYDBANK reg. nr. 0570 konto nr. 573-04-27397.  
senest 1. maj inden generalforsamlingen den 3. maj – og meget gerne snarest muligt. 

 

Teknik og sikkerhedskursus i Korsør Svømmehal  

lørdag d. 14. april kl. 16 - 18 
Kajakfun tilbyder nu et teknik og sikkerhedskursus i samarbejde med AKTIV NATUR 
VELVÆRE Bildsø. Kurset er kun for medlemmer af Aktiv Natur i Bildsø. SÅ STØT NU 
VENLIGST OP OMKRING DETTE. 
Der er plads til 12 personer. Prisen er kr. 250,- pr. prs.   Se vedhæftede fil. 
Undervisningen foregår i svømmebassinet i Korsør svømmehal, hvor der i den ene halvdel 
er muligt at stå på bunden og så i 27 grader varmt vand med en lufttemperatur på 29. 
Vi gennemfører kurset, som workshop, med instruktion og samarbejde omkring teknikkerne:  

Har du spørgsmål kan du ringe til Jan på tlf. 5854 1410 eller pr. mail info@kajakfun.dk 

Indkaldelse til genrealforsamling: 
Der er tidligere meddelt at genrealforsamlingen ville blive afhold torsdag den 3. maj. da feriekolonien 
er optaget denne dag, har vi været nød til at flytte generalforsamlingen til torsdag den 26. april 
kl. 19.00 – fortsat på feriekolonien.’ 

 
Programmet for generalforsamlingen ser således ud: 
 

                  1 times foredrag med Marlene Hjorth fra Dansk Kano og kajak forbund. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent . 
2. Bestyrelsens 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 til orientering, samt     

fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af formand (formand er på valg på lige årstal) (det vil sige jeg er på valg i år – og   
       modtager gerne genvalg ☺ ) 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer   (På valg er Kirsten og Jens – som gerne modtager   
       genvalg) 
8. Valg af 1 - 2 suppleanter til bestyrelsen  (Vivi og Niels – som gerne modtager genvalg )  
9. Valg af revisor (og evt. revisorsuppleant ).   
10. Eventuelt   
 

 Efterfølgende orientering om Tai-chi Chuan v/ Ingrid Bitten Sylvester. 
 

 
      Det var bare det –  på gensyn på søndag til folder omdelingen ☺ 
  

     Sven Heiner 
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