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Kære medlemmer
Erantisser og vintergækker blomstrer og påskelinjerne står på spring til at åbne sig for foråret😊 – Det samme
gør vi i Aktiv Natur Velvære Bildsø Skov og Strand – og ser frem til at møde jer alle igen ude i skoven og på
vandet.

En lille trofast skare, har dog trodset vintervejrliget og troligt mødt op – næste alle søndage og med passende
Corona afstand plejet krop og sjæl på fitnesspladsen og efter bedste evne holdt vinterdellerne på afstand.

Bestyrelsen har nu lagt sidste hånd på sæsonplanlægningen – og arbejdet med at få korrigeret vores hjemmeside
og gjort den klar til modtagelse af jeres kontingent og tilmeldinger for nærværende år, er stort set på plads i
skrivende stund. Så hold jer ikke tilbage for at forny jeres medlemskab for endnu et spændende motions år😊

Desværre er det ikke lykkedes med at få forenklet kontingent- og tilmeldinger til de enkelte aktiviteter på
hjemmesiden. I det meldingen fra vores/DGIs administrationsprogram udbyder lød på, at deres program
fungerede fint for 98 % af deres kunder, så man kunne ikke ændre programmet for vores skyld alene ☹

Så derfor må vi fortsat døje med at klikke ind og betale for hver person og hvert aktivitets tilvalg man foretager sig
– SUK. Det havde unægtelig været nemmere, såfremt man kunne have lagt de enkelte tilvalg op i en
”indkøbskurv”, som på andre købshjemmesider – men nej, ikke her ☹

Vi håber dog at de fleste – lige som sidste år, ikke vil have problemer og tilmeldingerne vil strømme ind igen😊

Kontingent og enhedspriser er de samme som sidste år og vil fremgå på hjemmesiden, så hold jer ikke tilbage:
https://aktivnatur.dk/bliv-medlem/

Kasserer Karsten har en stor bøn til jer, når i indbetaler via hjemmesiden – BRUG VENLIGST IKKE
KREDITCARD/MASTERCARD. Da indbetalingerne herfra først dukker op meget senere og ikke automatisk ryger
direkte ind på vores regnskabsprogram. Så det er forbundet med en del ekstra arbejde at få det sat korrekt på
plads i regnskabet bagefter.
Betal derfor venligst kun med Visa/Dankort.

Sæsonstart:
I håbet om der ikke kommer yderligere Corona restriktioner – og vi kan holde os under 25 personer,
slår vi dørene op til Fitness i naturen søndag den 2. maj.

Naturfitness – Begynder 02. maj – alle søndage kl. 9.30 – 10.30 – indtil 19. september. Instruktør bliver
Kirsten, Sebastian og Irene. Fitness træningen suppleres nogle søndage med aktiviteter fra Hold hjerne frisk
forløbet.

Yoga – begynder ligeledes d. 02. maj – alle søndage kl. 10.40 – 11.45 – indtil 19. september. Instruktør bliver
Kirsten, Sebastian og Irene.

https://aktivnatur.dk/bliv-medlem/


Kajak – torsdagsroningen begynder d. 06. maj – alle torsdage kl. 18.30 fra containeren og kl. 19.00 ved
stranden – indtil 30. september. Torben er tovholder på torsdagsroningen samt en sms – kæde.

Kajakkurser:
8. maj: IPP1 kursus kl. 10-14
29. maj: IPP1 kursus kl. 10-14
5.juni: IPP2 del 1 kl. 9-17
12. juni: IPP2 del 2 kl. 9-17

Kajakturer:
10 juli: Rundtur i Københavns kanaler, heldagstur
21 august: rundt om Røsnæs, heldagstur

Derudover er der plads til ture på initiativ fra medlemmerne.

Efterlysning:
Foreningen søger efter instruktører til kajakkurserne primært til IPP-1 kurserne. – Så går du med en indre
trang og lyst til at dele ud af din begejstring for kajakroning, så få en snak med Karsten om mulighederne for at
blive instruktør.

Naturvandring.
Årets vandreture er i år planlagt til 26. september - Røsnæs rundt.
07. november – chokolade vandring – destinationen vil være en overraskelse.
Juleturen bliver 05. december.

Pladsrenovering. Fitness pladsen renoveres lørdag, d. 10. april, samme dag vil samtlige kajakker blive gjort
rene og efterset. Kajakkerne vil blive udstyret med et nummer. Spraydæk og redningsveste vil blive skyllet.
Kajaktraileren efterses – herunder får repareret lyset.
Vi håber rigtig mange vil reservere denne dag til at komme og give en hånd med, da vi alle er afhængig
af at få redskaber og materiel gjort klar til sæsonen.

Generalforsamling:
Lige som sidste år, har vi valgt af hensyn til Corona restriktionerne at udskyde afholdelse af generalforsamling til
onsdag den 9. juni. Som der hermed er indkaldt til og vanen tro vil blive afholdt i kolonien.

Vi håber så her, at begrænsningerne for forsamlinger indendørs er ophævet.

Husk at fortælle jeres venner om hvilken fortræffelig forening Aktiv Natur Velvære er😊 så vi kan blive rigtig
mange medlemmer for den kommende sæson 2021.

De bedste hilsner
Og på gensyn i skov på vand

Sven Heiner
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