
 
Foreningsnyt nr. 1, februar 2015 
 

Vinter træning: 
Kære medlemmer, håber I nyder vinteren og sneen som ligger pænt og nydeligt i skoven. Det er nu man 
skal være hurtigt ude med sine langrendsski og nyde nogle ture i landskabet medens sneen endnu ligger 
der. I løbet af weekenden er det slut. Men løbeturen og gåturen samt styrketræning på vores 
naturfitnessplads er også aktiviteter som nydes af flere af vores medlemmer slev om der ligger lidt sne.   
 
 

    
 

 
 

Der kan dog godt klemmes et par stykker mere ind på pladsen, så hold jer ikke tilbage.  Så er i klar og fit når 
foråret melder sig. 

 
 



 

Forslag til nyt navn og logo: 
Fra en af vores medlemmer, Michael Christiansen, er der fremkommet forslag om at ændre vores 
hæderkronet foreningsnavn og logo til:  

 
 

 
 
Som argumentation for sit forslag skriver Michael: 
 
AktivNatur.dk  
ü  giver med det grønne logohjerte et venligt og positivt symbol på ”sundhed i det grønne”. 
ü  signalerer med sin korte tekstform en tydelig genkendelighed, der er nem at kommunikere. 
  
Det er naturligvis ikke noget bestyrelsen alene kan tage stilling til, da det kræver en vedtægtsændring. Men 
bestyrelsen har simret over det og er alle enige om, at det rammer lige i hjertekullen hos bestyrelsens 
medlemmer J  
 
Michael har samtidig fremsendt forslag til hvordan en klubtrøje evt. kunne tage sig ud med logoet: 
 

 
 

Da vi er ved at udforme og redigere årets foreningsfolder, som skal deles ud her i foråret, vil det naturligvis 
være mest hensigtsmæssig, såfremt der var overensstemmelse mellem navnet og logoet på folderen og det 
som vi på generalforsamlingen kunne blive enige om. Derfor har vi besluttet at vi fremrykker 
generalforsamlingen til tirsdag den 17. marts 2015. Så vi kan nå at få det nye logo implementeret inden 
folderen skal i trykken. 
 
Til alle dem som har de gamle klubdragter, skal I ikke fortvivle – hvis nu generalforsamlingen beslutter sig 
for det nye navn, da de gamle dragter fortsat er godkendte og brugbare. Hvilket jeg selv vil sætte pris på, da 
jeg selv har en del af det gamle træningstøj liggende J  



 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling: 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts kl. 19.00 i Bildsø feriekoloni. 
 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent og referent 

 
2. Bestyrelsens/formandens beretning for det forløbne år 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

 
4. Behandling af indkomne forslag. (Herunder forslag til vedtægtsændringer (navn og logo)).  

 
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, samt fastsættelse af kontingent for 

det indeværende år (forslås uændret). 
 

6.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (vores kasserer Kirsten, ønsker at fratræde midt i perioden og 
bestyrelsen foreslår Karsten Jensen til at overtage denne post. Herudover er Irene og Bettina på valg. 
Begge modtager genvalg).  

7. Valg af 1 -2 suppleanter til bestyrelsen (Niels modtager genvalg, hvorimod Vivi ønsker at fratræde. 
Bestyrelsen foreslår Anja Smaakjær i stedet)  

 
8. Valg af revisor (og evt. revisor suppleant)  

 
9. Eventuelt. 

 
Regnskab og Budget fremsendes senere. 
 
 
Invitation til samarbejde omkring et lokalt motions 
løbearrangement. 
Fra stillingen IF har vi modtaget en forespørgsel om vi under ene eller anden form kunne tænke os at 
deltage med at arrangere et lokalt motionsløb her i vores område omkring Bildsø Skov. Løbet skulle 
afholdes engang i september måned.  
 
I bestyrelsen finder vi det spændende og afventer afholdelse af et afklarende møde, hvor detaljer kan blive 
drøftet.    
Men herom nærmere senere. 
 
 

  
Til dem af jer som er ved at pakke kufferten for at rejse på vinterferie, vil jeg ønsker jer en god ferie.  Til alle 
jer andre vil jeg bare sige, at vi ser frem til at se også jer til vores fælles træning om søndagen J  
 
Go´e hilsner 

Sven Heiner 
  
  



   


