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Medlems nyt nr. 5 oktober 2007 
 
Kære alle: 
Sommer sæsonen er nu overstået med indgangen til oktober måned. Det vil sige der fremover ikke er 
officiel træning om onsdagen, da det nu er for mørkt til at løbe i skoven. Når jeg skriver ”officielt”, 
hænger det sammen med, at der er enkelte fastboende medlemmer der har bebudet de fortsat ønsker 
at mødes om onsdagen og løbe sammen. Hvilket man selv finder ud af. enten ved at fremrykke 
tidspunktet, eller at løbe i gadelygtens skær i Stillinge. Der kan blot ikke her forventes deltagelse fra 
nogle fra bestyrelsen. 
 
Derimod ønsker en større skare af fastboende lokal medlemmer, at vi fortsætter i vinterhalvåret om 
søndagen på det sædvanlige tidspunkt kl. 9.30. Så skulle nogle forvilde sig herud i sommerlandet, så 
mød endelig op. ”Der er altid plads til én mere”.  
 
Medlemsmøde:  
Vores afholdte medlemsmøde den 23.september, må siges at have været en succes, idet knap 20 
medlemmer mødte frem og fik en fornøjelig formiddag. Rikke Ryttersgaard guidede os flot rundt i 
skoven og berettede om dyr og vækster, og gjorde os alle klogere på de ting vi under den normale 
træning blot ”suser” forbi.   – en stor tak til Rikke.  
 

       



       
 
Alle var enige om, at succesen skulle gentages – så det gør vi så! 
Søndag den 25. november kl. 10.30 afholder vi et julemedlemsmøde. 
Vi starter igen med en juleskovtur guidede af Rikke, som vil fortælle lidt om skoven og dyrene netop nu. 
Der vil blive mulighed for at samle diverse ting op til brug for juledekorationerne. så husk at tage en 
kurv, eller bærepose med.  
Efter gåturen samles vi på vores Fitness plads, hvor foreningen er vært ved en gang Gløgg og 
æbleskiver.  
Da arrangementet er tiltænkt at skulle afholdes i julestemningens tegn, opfordres man til at invitere 
forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn med.  
Af hensyn til diverse indkøb af Gløgg og æbleskiver bedes man lige melde tilbage, om deltagelse og 
hvor mange personer man stiller med.  
 
Fitness plads: 
Parkforvaltningen har nu meddelt at man har fældet de mærkede træer til vores brug og jeg har meldt 
tilbage at jeg har fortaget opmærkninger på alle træerne i de ønskede længder.  vi afventer nu blot en 
melding på hvornår Parkforvaltningen får tid til at sende nogle folk ud og skære stammerne til.  
 
Når klarmeldingen foreligger, kan vi planlægge den endelige dato for arbejdet med at tildanne 
stammerne. Arbejdsholdet vil få særskilt besked. 
 
I øvrigt kan jeg oplyse om at vi har modtaget en flot donation fra VVS grossisten Brd. Dall, der har 
foræret os diverse stål materialer til brug for Fitness redskaberne (værdi ca. 5 – 6.000 kr.). 
 
Klub tøj: 
Vores medlem Ole Christiansen der arbejder for Danreklame, fremviste en kreation med et helt 
løbesæt, bestående af jakke og bukser af åndbart og samtidig regntæt kvalitet. På ryggen er der et 
meget flot logo med foreningens navn. Sættet fås i både en herre og en dame model. Ole fremviste 
samtidig en meget flot løbe T-shirt fra Newline. Det vil sige også her en kvalitet helt i top, som er sved 
transporterende. Det vil sige et materiale der gør, at man ikke føler sig våd når man træner hårdt. 
Desuden blev også fremvist en almindelig bomulds T-shirt. Begge T-shirt får logo på brystet. 
 
Vi modtager meget gerne bestillinger på både de forskellige ting, så vi kan foretage en samlet bestilling 
på X antal løbesæt og bluser. Ole har gennem sit arbejde sikret os en formidabel billig pris for delene, 
der svarer til lidt under halv pris af hvad sættet normalt forhandles til i butikkerne. Så benyt jer af det.  
 
Løbesæt med buks og jakke er af mærket Craft og fås som nævnt i herre og dame modeller i de 
gængse størrelser  
(S, M, L, XL, XXL – osv.)  Prisen for hele herligheden kan Ole gøre for kr. 350,-  



 
Newline T-shirten som også leveres i gængse størrelser kan fås for kr. 125,-  
Bomulds T-shirten  leveres ligeledes i gængse størrelser og kan fås for kr. 50,- 
 

           
 
Fra bestyrelsen håber vi rigtig mange vil tage mod tilbuddet. Dels fordi det er et rigtig godt tilbud, men 
samtidig for at gøre lidt reklame for vores forening.  
Benyt derfor julen som påskud til at ønske dig et godt løbesæt.  Jeg modtager derfor gerne snarest 
bestillinger via mail. 
 
Kajak: 
Det andet kajak kursus blev afholdt den 16. september under forrygende blæsevejr. Men da vi forlagde 
kurset til Korsør Nor, kunne det flaske sig i smult vande. Her fik vi afprøvet foreningens nye kajakker 
sponseret af Bank Trelleborg og Bolig Trelleborg (ses på det første foto som nr. 1 og 2 fra venstre). 
De bestod jomfrusejladsen og blev begejstret omtalt af dem som afprøvede kajakkerne. Som det kan 
ses af billederne blev det igen en succes og alle var begejstret for Jans kyndige instruktion.  
 
Nye kurser bliver først afholdt igen til foråret. Men der barsles om nogle sejladser i Halleby Å inden 
vinteren. Herom nærmere. 
 

     
 



     
 
Medlemskab af DGI 
Som tidligere bebudet er vi nødt til at have vores kajakker forsikret. Her har vi fået et tilbud fra Alm. 
Brand som samtidig giver os en ”grundforsikring”. Denne forsikring tilbydes for kr. 2.400,- om året.  
Hvis vi derimod melder os ind i DGI, kan vi for ca. kr. 1.000,- om året få forsikret ikke alene vores 
kajakker, men også foreningens egen fremtidige instruktører. Herudover kommer en masse gratis tilbud 
fra DGI. Blandt andet kan vi få billige oprettelse af hjemmesider, samt support for dette.  
 
Fra bestyrelsen vil vi derfor foreslå vi melder os ind i DGI og straks får glæde og gavn af medlemskabet. 
Dette bryder dog med den beslutning der blev vedtaget ved den stiftende generalforsamling, hvor vi 
blev enige om ikke at melde os ind i nogen større sammenslutninger. Medmindre der opstod et senere 
behov. – Vi må så sige at dette behov er der nu.  
 
I stedet for at afholde en ekstra ordinær generalforsamling om spørgsmålet, vil vi med denne udmelding 
spørge alle medlemmer, om der er indsigelser mod, at bestyrelsen tager skridt til at indmelde 
foreningen i DGI. Såfremt dette skulle være tilfældet bedes man give sin mening tilkende straks og 
inden den 25. oktober. Såfremt vi modtager mere end 10 indsigelser mod indmelding i DGI, vil forslaget 
blive taget op på en ekstra ordinær generalforsamling, der så eksempelvis kunne afholdes i forbindelse 
med jule skovturen den 25. november.  
 
Bestyrelsen afventer herefter medlemmernes eventuelle tilkendegivelser.  
 
 
På bestyrelsens vegne – og på gensyn ved træningen om søndagene. 
 
Sven Heiner 
 


