
 
Nyhedsbrev nr. 3 – april 2011 
 
Kære venner 
Dette lille nyhedsbrev er lige for at minde om, vores diverse kommende arrangementer og sæsonstart 
– samt ikke mindst kontingentindbetaling og generalforsamling. 
 
Kontingent:  
Vi skal endnu engang opfordre ”allerhøfligst” til at man får indbetalt kontingent til foreningen inden 
generalforsamlingen – og allerhelst hurtigst muligt. Hvis nogen skulle have glemt hvad det koster, så 
kommer det her: kr. 200,- for single medlemskab og kr. 350,- for par/familiemedlemsskab.  
Hvis man har glemt hvortil pengene skal sende, så kommer også det her:  
Beløbet indsættes på vores konto i SYDBANK  reg. nr. 0570 konto nr. 573-04-27397 

Endnu engang - af hjertet tak       
 
 
Generalforsamling: 
Vi håber at se rigtig mange til den kommende generalforsamling nu på tirsdag den 3. maj kl. 19.00. 
Husk den finder sted i feriekolonien ved siden af vores fitnessplads.  
Foreningen er vært ved kaffe og kage, samt andre forfriskninger – samt hyggeligt samvær ad libitum 
– som sædvanlig.  
Se vedhæftede regnskab og budget. 
 
 
 
Sæsonstart 
Nu på søndag den 1. maj tager vi fat på det store sæsonprogram og håber at se rigtig mange af 
vores medlemmer som har ”hvilet ud” i løbet af vinteren. Herudover forventer – og håber vi på, at 
kunne se resultatet af vores bestræbelser med at dele en ny foreningsfolder ud i hele lokalområdet, 
så der vil dukke rigtig mange nye ansigter op. 
 
Da det er uhyre vigtig, at nye medlemmer skal føle sig hjemme så hurtigt som muligt, er det 
nødvendigt at alle ældre medlemmer hjælper til med at tage sig af de nye. Vi må derfor på dagen 
vurdere behovet for holdopdeling, samt behovet for en holdguide der kan lede folk rundt. Både Karen 
og Simonne har lovet at møde frem og vil hjælpe folk med at komme ind på rette hylde, samt give 
indledende løbeteknik instrukser. De mere garvede løbere vil blive tildelt opgaver med at instruerer 
nybegynder i løbe- og træningsteknik under vejs gennem skoven, så man kommer langsomt – men 
rigtigt i gang.  
 
 

  
 



 
Shelterne 

 
En lykkelig formand, som endelig efter 3 års kamp, med at fremskaffe tilstrækkelig kapital, samt 
myndighedsbehandling med at få diverse tilladelser igennem fra Miljøstyrelsen – 
Klitbeskyttelsesloven – Skovstyrelsen – Strandbyggelinjen – Landzonetilladelse – Kommunal 
bygesagsbehandling - kan nyde det færdige resultat. 
 
Vi skal endnu engang gøre opmærksom på, at vi i forbindelse med skovens dag, søndag den 8. 
maj kl. 11.00 holder officiel indvielse af shelterne. Her kommer vores borgmester Lis Tribler og holder 
en lille indvielsestale og klipper silkesnoren. – Bagefter holder vi åbent hus på fitnesspladsen, hvor 
vores instruktører indenfor fitness og Qi-Gong kommer og giver lidt demonstrationer af deres kunnen. 
Der vil blive mulighed for at købe drikkevarer til favorable priser. – Den ordinære søndagstræning er 
derfor aflyst, eller må forgå for ”egen regning”. Men vi håber at se rigtig mange af foreningens 
medlemmer på dagen.  
 
(se vedhæftede opslag – som gerne må opsættes synlige steder) 
 
  
Pladsrenovering 
Som tidligere bebudet afholder vi lørdag den 7. maj kl. 10.00 renovering af pladsen, samt skal have 
udbygget og renoveret nogle af redskaberne. Foreningen er vært ved en let frokost med drikkevarer 
for fremmødte. Af hensyn til vores foreningens ”madmor” Bettina bedes man derfor venligst tilmelde 
sig, ved at melde retur på denne mail til mig. sven@heiner.dk 
 
PÅ FORHÅND TAK FOR DIN INDSATS. 
 

 
 
 
 
Kajak- og gåtur med overnatning 
For sæsonens kajak- og gåtur, har vi besluttet at den kommer til at finde sted som en tur til vores 
Shelter ved Frølunde Fed. Vi tager af sted fredag eftermiddag og overnatter i shelteren og i telte 
(efter behov) – for dem som har mod og lyst. Vi ror tilbage lørdag formiddag. Da der reelt kun er plads 

mailto:sven@heiner.dk


til 4 personer i vores sheltere, har formanden på forhånd betinget sig, at han for sin indsats, har første 

ret til en plads i shelteren    

 
 
Da vi er afhængig af vejret på Storebælt, kan vi på nuværende tidspunkt ikke fastsætte en dato, men 
kun sigte på et tidspunkt i løbet af juli måned, hvor vantemperaturen også er mere behagelig at falde i 
vandet i ☺. Der vil derfor først blive varskoet en lille uges tid i forvejen. 
 
PS Husk at tilmelde jer en SMS kæde her til mig, såfremt man ønsker at blive varskoet på en hurtig 
impulsiv kajaktur i løbet af sæsonen.  
 
 
Uddeling af foreningsfolder: 
En meget stor TAK til ”foreningsfolderuddelingsholdet”, som udførte en formidabel indsats forrige 
søndag før påske. Der blev uddelt 3000 folder og vi kunne godt have brugt min. 500 stk. mere. Men 
det ved vi nu til næste år.  
 

 
”Foreningsfolderuddelingsholdet”, ved morgenbordet inden arbejdsindsatsen. 

 
 
Det var så det for denne gang.  

     Vi ses til træningen på søndag + til generalforsamlingen på tirsdag + til pladsrenoveringen på næste     
     lørdag + til sheltereindvielsen på næste søndag + til den ordinære træning   

Sven  
 
PS Husk at besøge vores netbutik på vores hjemmeside: http://www.aktivnatur.dk/NETBUTIK  

http://www.aktivnatur.dk/NETBUTIK

