
 
  

Foreningsnyt nr. 1. marts 2020 

  

Kære medlemmer  

Der har indtil videre været en del ”radiotavshed” herfra, men tag ikke fejl, vi er ingenlunde gået 

helt i dvale. Der har været arbejdet hårdt på at få planlagt sæson 2020 og Både Fitness – Yoga – 

kajak og naturvandrings sæsonen er nu planlagt til mindste detalje. 

 

MEN i disse for vort land - og den øvrige verden, så helt surrealistiske tilstande, er det ikke til at 

vide i hvilket omfang og hvornår vi kan gennemføre vores planer.  

 

Netop i dag den 23. marts har Slagelse kommune meddelt, at man ser sig nød til at lukke samtlige 

af de offentligt tilgængelige udendørs lege- og motionspladser, herunder vores i Bildsø skov. 

Trist, men et forståeligt og acceptabelt påbud af hensyn til smitterisikoen for COVID19.  

 

Vi håber og beder til at hele denne surrealistiske situation – hvor man føler sig som en aktør midt 

i en katastrofefilm, snarlig må få en ”happy ending”.  

 

Ny hjemmeside: 

Siden nytår har jeg i samarbejde med IT firmaet Individualisterne ApS arbejdet hårdt på at få 

opdateret/moderniseret vores hjemmeside, som jeg som grøn amatør lavede i 2010. 

 

Lad mig sige med det samme, at Thomas Pedersen fra Individualisterne, har udført et formidabelt 

stykke arbejde, langt ud over hvad man kunne forvente. Uden hans ihærdighed, faglige 

kompetence, dygtighed, kreativitet og imødekommenhed, have vi ikke været klar med en ny 

hjemmeside med så stor en nyskabelse i dag.  

 

MEN, MEN jeg er helt med på at hjemmesiden ikke er helt færdig. Vores Focus har været på at 

skabe en så optimal funktionalitet som mulig. Derfor forekommer der en hel del sider, hvor der 

mangler korrektioner i teksterne, der blot er kopieret fra den gamle hjemmeside.  

 

Det helt nye ligger i, at man fremover kan betale sit kontingent via hjemmesiden. Samt ligeledes 

at kunne indmelde sig som nyt medlem.  

 

Vi skal samtidig hermed opfordre alle vores medlemmer om at komme i gang med at betale 

kontingent for året 2020. Kontingent satserne er som tidligere:  

  

Enkelt medlemskab:   kr. 200,- 

Familiemedlemskab:   kr. 300,- 

Tilvalg af yoga:   kr. 300,- 

Tilvalg af kajak med egen kajak:  kr. 100,- 

Tilvalg af kajak med lån af kajak: kr. 300,- 

 

 



Vores hjemmide findes her: www.aktivnatur.dk  

Gå ind under fanebladet ”bliv medlem”. Her finder du en hel række muligheder for tilmeldinger. 

Klik under den grønne knap ”tilmeld” og du er i gang. Du kommer her til en boks, hvor du bliver 

så spurgt om ”allerede medlem”, hvilket du derfor skal benytte. Da dine data hermed kommer 

frem og bliver overført til år 2020.  

 

Her læser du venligst handelsbetingelserne igennem og klikker accept. Du kommer nu frem til at 

kunne betale med dit betalingskort som du kender fra andre steder. Nu er du så registreret som 

”basismedlemskab”. Herefter skal du enkelt vis til vælge Yoga og/eller kajak, hvis du ønsker 

dette.  

 

Af hensyn til vores administrationsprogram Conventus, kan man desværre ikke som andre steder 

tilvælge alle de aktiviteter på en gang og så betale en gang for alle – beklager . Man er derfor 

nødt til at betale med sit kort hver gang man foretager et tilvalg.  

 

Når man tilmelder sig som familie, er det kun den første i familien der kommer til at betale 

basis familiekontingentet kr. 300. MEN det er vigtigt at øvrige familiemedlemmer også går ind 

og registrere sig, men her skal der så naturligvis ikke betales basismedlemskab.  

 

Den enkelte i familien skal herefter selv tilvælge sig de aktiviteter man ønsker – og betale for 

dette. Hvis ikke man har tilmeldt sig som basismedlem, kan man ikke få adgang til at tilmelde sig 

nogen aktiviteter.  

   

 

Vi håber og beder til at vores medlemmer vil tage godt i mod denne nye funktionalitet. Det er i 

hvert tilfælde noget der vil lette hele vores administration og i særdeleshed lette kasserens 

arbejde.  

 

Hen ad vejen vil der blive foretaget rettelser i tekster under de enkelte faner – så bær over med 

os, hvis du finder nogle tekster forældede og ”out of time”.  

 

GOD FORNØJELSE ☺  

 

Sæsonstart: 

Hvis alt går vel og COVID19 er kommet under kontrol, starter vi sæsonen, søndag den 3. maj 

kl. 9.30 på fitnesspladsen, hvor Irene er klar som instruktør både ved fitness og ved yoga kl. 

10.40 

 

Pladsrenovering lørdag den 25. april kl. 10.00 : 

Pladsen trænger til en kærlig hånd efter vinterens vejrlig og udefra kommende elementers 

hærværks hærgen. Vi håber at I allerede nu vil sætte kryds i kalenderen – NATURLIGVIS med 

forbehold for COVID 19. 

 

Torsdagsroning  

Starter torsdag den 7. maj – under samme forbehold som ovenfor.  

 

 

Generalforsamling onsdag den 6. maj. 

Nærværende nyhedsbrev skal betragtes som den officielle indkaldelse. (også her med forbehold) 

 

http://www.aktivnatur.dk/


Som vanligt afholdes generalforsamlingen kl. 18.00 med spisning af nogle lækre smørrebrød og 

herefter kl. 19.00 mødestart først med et spændende foredrag omkring Bildsø skovens oprindelse 

ved Stig Fjord Nielsen. 

Nærmere dagsorden fremsendes senere.  

 

For at gøre en lang historie kort, så vil der senere komme et nyhedsbrev om alle de øvrige 

planlagte aktiviteter mere detaljeret. 

 

Men aktiviteterne kan allerede nu læses i kalenderdelen i vores nye hjemmeside.  

 

De bedste hilsner 

Sven Heiner 
formand 


