
 
  
 
Nyhedsbrev nr. 2 maj 2018 
  
Skovens dag, søndag den. 6. maj 
Vi starter sæsonen nu på søndag kl. 9.30, hvor Dansk skovforening afholder ”Skovens dag”, 
så det er nærliggende ikke kun at invitere vores medlemmer til denne dag, men også invitere 
resten af den danske befolkning – så det gør vi så.    
KOM OG VÆR MED til denne årets første træningsdag med instruktør til både fitness og 
efterfølgende Yoga kl. 10.30. 
 
 
Bådedåb tirsdag den 8. maj kl. 17.30 
Vi afholder bådedåb af foreningens 3 nyindkøbte kajakker, som vi fik råd til at købe på 
baggrund af en flot donation fra fonden for Bank Trelleborg, der administreres af Sydbank. 
 
Kajakkerne vil blive navngivet af en repræsentant fra Sydbank. 
Kom og vær med til denne festlige begivenhed.  
 
Efter kajakdåben – ca. kl. 18.00, er der Gratis bespisning af fremmødte medlemmer. Af 
hensyn til bestilling af mad, bedes man venligst tilmelde sig arrangementet ved retursvar på 
denne mail udsendelse – helst inden fredag den. 4. maj.     
 
 
Generalforsamling tirsdag den 8. maj kl. 19.00  
 
Som sædvanlig som optakt på vores generalforsamling har vi et foredrag først. 
Foredragsholder er Henrik Jacobsen fra DGI, der er projektleder for Hold Hjernen Frisk 
Naturtræning for 55 -75 årige.  
 
Da det er et helt nyt landsdækkende projekt foreningen samarbejder med DGI om, har vi 
besluttet at åbne foredraget for alle udefra kommende interesserede. Foredraget er gratis at 
deltage ved. Så inviter blot din nabo med. 
 
Læs mere om indholdet her: www.holdhjernenfrisk.dk  
 
Efter foredraget – ca. kl. 20.00 afholder vi vores ordinære generalforsamling – for medlemmer 
af Aktiv Natur Velvære. 
 
 
 
 
 

http://www.holdhjernenfrisk.dk


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. (bestyrelsen har ændringsforslag til vedtægterne)  
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, samt fastsættelse af 

kontingent for det indeværende år (forslås uændret). 
6. Valg af formand (Sven modtager genvalg) 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Karsten og Jens. Begge modtager 

genvalg.  
8. Valg af 1 -2 suppleanter til bestyrelsen (Niels modtager genvalg, Anja træder ind i 

bestyrelsen, da Bettina har ønsket at stoppe midt i sin valgperiode),  
9. Valg af revisor (og evt. revisor suppleant)  
10. Eventuelt. 

 
 
Husk der er gratis mad og drikke, så mød talstærkt op – derfor beder vi om tilmelding til 
undertegnede helst inden fredag den 4. maj, så der kan bestilles tilstrækkeligt med mad. 
 
 
Kontingent. 
Husk det koster penge at drive en forening som vores, vi er derfor dybt afhængige af, at du 
også bidrager med dit kontingent til fællesskabet J Hvilket kan ske til vores konto i  
Sydbank 0570 5730427397 – inden sæsonstart. 
Familiemedlemskab kr. 400 og enkelt medlemskab kr. 250 – Og så er det endda for et 
HELT år J 
 
Pladsrenovering søndag den 22. april kl. 9.00. 
13 flinke og sympatiske medlemmer ofrede deres søndag formiddag på at møde op og give 
en hånd med plads- og kajakrenoveringen. 
En stor tak til alle som mødte op her J  
 

  
 
 



  
 

  
 

 
Det færdige resultat af anstrengelserne står klar til at modtage gamle som nye medlemmer til 
årets første træningsdag med instruktører søndag den 6. maj – KOM OG VÆR MED. 
 
Torsdagsture 
Vi starter sæsonen med fælles torsdagsture d. 3. maj. Vi mødes ved kajakcontaineren kl. 
18.30 eller ved stranden kl. 19.00, hvor vi sejler ud. – såfremt vejret tillader. Hold derfor øje 
med sms besked fra Karsten. 
 

På bestyrelsens vegne  Sven Heiner Formand.   


