
Foreningsnyt nr. 4, juli 2011 
 
Kære venner 
Endelig har jeg fundet en ledig stund til at få nedfældet lidt informationer om hvad der er hænt og om 
hvad der skal ske. – Men den meget lange fravær af nyhedsbreve skyldes til dels også, at vi her i 
forsommeren har bøvlet en del med at få et nyt administrationsprogram til at fungere.  
 
Dette administrationsprogram skulle gerne medføre en del tidsmæssige besparelser, samt 
forenklinger og lettelser for foreningens medlemmer, men i særdeleshed for bestyrelsen. Det 
indebærer blandt andet, at når et medlem indmelder sig via vores hjemmeside går medlemmets egen 
indtastning direkte ind i medlemskartoteket. Når der skal udsendes nyhedsbreve pr. mail sker det via 
programmets medlemskartotek. Dette skulle gerne sikre, at alle nu får medlemsbrevet uden at det af 
ens mailbrowser bliver opfattet som spam og dermed frasorteret. Vi har registreret at ca. en snes 
medlemmer ikke kan modtage mails fra os, når det udsendes som gruppemail. (trods mailadressen er 
korrekt indtastet). Vi krydser fingre for at det nu vil lykkedes at alle kan få glæde af ”de vise ord” fra 
formanden.  
 
Flere af jer vil i den kommende tid – få en henvendelse fra vores kasserer om henholdsvis en høflig 
henstilling/forespørgsel om betaling af kontingent, samt/eller en forespørgelse på korrektion af 
persondata. Håber i vil hjælpe os med dette. 
 
Kontingent:  
Vi skal endnu engang opfordre ”allerhøfligst” til at man får indbetalt kontingent til foreningen, da vi har 
mange omkostninger til vores kajak, fitness og Qi-gong instruktører. 
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       

ZUMBA: 
På lørdag den 23. juli kl. 10 – 11 gentager vi succesen med Zumba i den fri natur på vores Fitness 
plads. Bemærk at tidspunktet er ændret fra det oprindelige udmeldte kl. 14.30 til nu kl. 10. 00. 
Dette gælder også næste gang lørdag den 20. august kl. 10 -11.  
Deltagelse koster kr. 20,-     HUSK at minde din nabo om det!  
 
Artikel om foreningen i ugeavisen Slagelse din by: 
Søndag den 17. juli havde vi besøg af en journalist fra ugeavisen ”Slagelse din by”. Hun gik med i 
træningen og fik – udover en fin artikel om os, også en god motion ud af det. Læs hendes artikel på 
vores hjemmeside: http://aktivnatur.minisite.dk/Div--omtale-og-artikler  

http://aktivnatur.minisite.dk/Div--omtale-og-artikler


 
Generalforsamling:  
Blev som bekendt afholdt tirsdag den 3. maj med god deltagelse fra en hel del medlemmer. Referatet 
og bestyrelsen/formandens beretning kan læses på vores hjemmeside: 
http://aktivnatur.minisite.dk/Generalforsamling-2011  
 
Sheltere indvielsen: 
Foregik som bekendt søndag den 8. maj med Lis Tribler som hovedperson og snorklipper. Jeg håber 
rigtig mange vil få gavn og glæde af dem fremover. Læs omtalerne i diverse aviser her: 
http://aktivnatur.minisite.dk/DIV-OMTALE-ART--M-V-  
 
Kajakudlån: 
Vi har desværre erfaret, at nogle ikke medlemmer har lånt vores kajakker til vores favorable priser 
under henvisning til at de kendte ”en onkel, eller tante” som var medlem. DEN GÅR IKKE – Vi er 
nødt til på det strengeste at præcisere, at kajakudlånet kun gælder til betalende medlemmer af 
foreningen. Man har dog mulighed som medlem at medtage en gæst samtidig med at man selv 
låner en kajak. Gæsten betaler så det dobbelte i leje. Det vil sige kr. 100,- . Vi hverken, kan eller vil 
være en konkurrent til Kajakfuns kajakudlejning. Jan har vi et godt samarbejde med i forbindelse med 
vores kajakkurser. Det samarbejde vil vi ikke sætte over styr, men derimod vedligeholde med at 
støtte op omkring indkøb i hans butik. Samt i hans netbutik: http://aktivnatur.minisite.dk/NETBUTIK   
 
For at sikre os mod, at alle og enhver blot kommer farende og hiver kajakker ned af hylderne uden at 
give besked til Bettina, vil kodelåsen fremover løbende blive ændret. Så man er altså nødt til at ringe 
til Bettina på mobil: 20618031 og bestille kajak. Mail besked kan ikke forventes at blive læst så 
hurtigt som en sms, eller mobilopkald. Så benyt jer derfor venligst fremover af denne 
fremgangsmåde. 
 
Kajak- og gåtur med overnatning: 
Den berammede tur med overnatning i en af vores Shelter trækker lidt ud, da vi er nødt til at afvente 
mildere vinde hos vejrguderne (samt tid hos arrangørerne). Men det skal ikke hindre nogen i selv at 
besøge Shelterene. Vi lader høre fra os når tiden er moden. som tidligere nævnt vil det blive med kort 
varsel. 
 
 
kajak SMS kæde: 
Sms kæden har kun været aktiveret én gang i år – desværre uden den store deltagelse. Hvilket kan 
skyldes det relative korte varsel på ca. 3 – 4 timer. Gennem vores nye administrationsprogram, vil vi 
sætte flere på listen. Men må opfordre hver enkelt til selv at få lagt telefon numrene ind på sin mobil. 
Jeg vil også bede om, at man svarer på en opfordring til at komme med ud at ro. Så vedkommende 
der tager initiativet til en invitation, får besked om hvor mange der kan forventes at møde frem.  
 
Friluftsidrætsmærket: 
Primo august vil vi går mere ihærdigt til værks med hensyn til at tage de enkelte discipliner inden for 
friluftsidrætsmærket. Prøvetagningen forgår primært om onsdagen. Men kan naturligvis tages 
individuelt med sin makker på andre dage. Skemaer kan hentes fra vores hjemmeside: 
http://aktivnatur.minisite.dk/Frilufts-Idr%c3%a6tsm%c3%a6rket  
Bøjeafmærkning for kajakruterne vil blive opsat snarest.  
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Grillaften: 
Vejrguderne har ikke ligefrem opfordret til hyggeligt samvær med grilning på stranden. Men lige så 
snart der er udsigt til varmt sommervejr, vil vi gå i aktion med invitation til dette. 
 
Klubtøj: 
Der skal mindes om, at vi har fået nye klubtrøjer af en rigtig lækker svedtranporterende kvalitet.  
T-shirtene kan bestilles i fem forskellige farver (for at få lidt kulør på tilværelsen) og leveres med 
vores Logo påtrykt i en vaske fast kvalitet. 

 
Både de nye og gamle T-shirt (den hvide), koster kr. 125,- og kan bestilles hos Ole Christiansen 
40459491. 
Her kan man også bestille overtræksdragten, samt løbebukser.  
 
Slut: 
Det var så nogen lunde det jeg havde på hjertet denne gang. (der tages forbehold for fejl, mangler og 
forglemmelser ☺ ) 
 
Jeres egen formand 

  Sven I☺ 
 
 



 


