Vandreforeningen Munkebo Fodslaw
NYHEDSBREV NR. 2016/2 - UDSENDT DEN 15. JANUAR 2016

Et kig ud over forsamlingen ved vores klubaften med rejsetema den 17. januar.
Omkring 100 medlemmer var mødt frem for
at se film fra rejserne i 2015 og høre mere
om programmet i 2016.
Tak for det flotte fremmøde - det vidner om
stor interesse for foreningens rejsetilbud.
Til orientering kan det oplyses, at der er få
ledige pladser på turene til Holstensk Schweiz
og Østrig. På 1-dags turene til Haderslev,
Julemærkemarch, Moesgård og Gram Slot
er der stadig en del pladser.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Fastelavn i Langeskov:

Kom til Munkebo Fodslaws traditionelle fastelavnsfest i Langeskov.
Sted: Langeskov Skole - afd. Pilen, Lavindgårdsvej 7, 5550 Langeskov
Tid:

Søndag den 7. februar kl. 13.30

Der er tøndeslagning for børn samt kaffe, brød og juice.
Der er præmier til alle udklædte børn. Det er gratis at deltage, og
tilmelding er ikke nødvendig.
Efter tøndeslagning og kaffe er der mulighed for at vandre ca. 7 km.

Dette arrangement er kun for medlemmer med familie og venner.
Generalforsamling:

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 18.00
Munkebo Forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag (skal indsendes til formanden senest den 12. febr.)
Valg til bestyrelse. På valg er Grethe Krongård, Rita Damgård og
Anne Grete Hermann.
Valg af 2 suppleanter (nuværende Jørgen Blohm og Elin Knudsen)
6. Valg af 2 revisorer (bilagskontrollanter)
(nuværende Ketty Nielsen og Merete Magelund Madsen)
og 1 revisorsuppleant (nuværende Carsten Hansen).
7. Eventuelt.
Aftenen indledes med spisning kl. 18.00. Fodslaw er vært ved et måltid samt en øl/vand/glas vin.
Tilmelding til Arne tlf. 24625697 eller formand@munkebofodslaw.dk senest 18. februar (kun hvis man
vil deltage i spisningen).
Vil man kun deltage i generalforsamlingen møder man blot op kl. 19.00. Foreningen er vært ved kaffe
med brød under generalforsamlingen.

Dette arrangement er kun for medlemmer

