
 
  
 
Nyhedsbrev nr. 5. april 2015 
  
Omdeling af foldere søndag den 26. april 2015 kl. 10.00 
Vi skal her bringe en stor bøn om deltagelse til vores årlige omdeling af foreningsfolderen. For at 
kunne gøre det så hurtigt og så smertefrit som muligt bør vi helst være 22. 23 deltagere. I skrivende 
stund mener jeg at kunne regne med deltagelse af ca. 14 – 15 frivillige sæt fødder. Så der mangler 
fortsat en halv snes medlemmer, som vil påtage sig det hyggelige arbejde med omdelingen. Denne 
motion gør det samtidig ud for søndagstræningen. Da vi traditionen tro slutter af med en sandwich fra 
Skovhuset og lidt til at skylle det hele ned med, kan det ikke andet end at blive en rigtig hyggelig 
formiddag. Så skynd jer at tilmelde jer ved retursvar på denne mail, så jeg kan planlægge de enkelte 
ruter. Men man er også bare særdeles velkommen til blot at møde frem. Så skal vi nok finde en rute 
til jer.  
 
Har man ikke tid på søndag, men gerne vil hjælpe til, kan man få tildelt en delerute, man kan tage 
inden for de næste par uger. Men her vil jeg også gerne have besked, så det kan planlægges.  
 
Vi har fået lovning på at få en lille tryksag fra ejendomsmægleren Karsten Nordbo, som vi kan dele ud 
samtidig. For denne opgave får foreningen en lille tiltrængt økonomisk donation, som vil bekomme 
vores slunkne kassebeholdning rigtig godt. Så der er al mulig grund til at give et nap med. 
 
 
 

En stor tak  
Til de frivillige medlemmer, som i lørdags gav den en ordentlig skalle med at få renoveret vores 
fitnessplads.  
 
Vi fik stort set nået det vi havde sat os for. Det sidste må vi så se om vi kan nå i løbet af sæsonen.  
 
Stolperne blev smurt med træbeskyttelse - Alle det gamle tykke rør blev udskiftet til et tyndere rør, 
som gør det lettere at gribe fat – opstikkende skruer og bolte blev skåret til, så de ikke kan gøre 
skade – Der blev fabrikeret et nyt cykelstativ, så vi fremover er fri for at cykler smides hulter til bulter 
rundt omkring – Flis blev revet og jævnet. Så alt i alt er pladsen blev indbydende og lækker. Lige til at 
gå i gang med at bruge for den kommende sæson. 



             
 

             
 

             
 



             
 

Kontingent  
Jeg siger endnu engang – af hjertet tak  til alle dem som prompte har betalt deres kontingent til 
den slunkne kasse. Samtidig lige et hip til andre som endnu hænger lidt i bremsen. Herudover 
glemte jeg sidst, at anmode alle om at skrive på indbetalingen hvad beløbet dækker over, da 
det ellers kan være svært for kassereren at gætte sig til om det er single medlemskab, sæson 
Yoga, eller kajak kursus. Da det alle er samme beløbsstørrelse. 
 
Sæson lån af kajak koster fortsat kr. 300 for en hel sæson. Eller man betaler kr. 75 pr. gang man 
låner. 
 
”Sæsonkort” for deltagelse i Yoga hele sæsonen (11 gange) koster fortsat kr. 250. Eller man betaler 
kr. 40 pr. gang. 
 
Beløbene bedes indbetalt på vores konto:  
SYDBANK reg. nr. 0570 konto nr. 573-04-27397.  
senest 1. maj   – og meget gerne hurtigere. 

  
  

Husk nært forestående arrangementer: 
Lørdag den 25. april: Hornfisketur – tilmelding til Karsten på tlf. 4086 7571 (evt. på sms) 
Søndag den 26. april: Omdeling af folder – tilmelding til Sven på mail, eller tlf 4032 1734 (evt. på sms) 
Lørdag den 2. maj: ”De fire årstider” gåtur på Knudsrødgård – bare mød op kl. 10.00 
Søndag den 3. maj: Sæson start med Fitness instruktør og efterfølgende Yoga lektion.  
Lørdag den 9. maj: Kajaktur på Susåen – tilmelding til Karsten på tlf. 4086 7571 (evt. på sms). Husk 
der her – udover evt. kajaklån, er brugerbetaling på kr. 100, som går til køb af 
”sejladstilladelse/nummerplade”. 
Lørdag den 16. maj: Pranahuset afholder Temadag med Familiedag med Løb & Leg og NatureFit 
træning for hele familien.  Pris 250 kr pr. familie. Betaling via Mobile Pay – Halv pris for medlemmer. 
Lørdag den 23. maj kl. 03.45: ”De fire årstider” afholder nattergaletur med start fra P- pladsen på 
Stendyssevej (husk her det er lørdag morgen og ikke som jeg tidligere har skrevet søndag morgen 
pinsedag) 
 

Go´e hilsner   Sven 


