
  
 

 

NYHEDSBREV NR. 2016/4  - UDSENDT DEN 2. MARTS 2016

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

Generalforsamling 2016
Mere end 100 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling, der startede med spisning og hyggeligt samvær.
“Stor medlemsfremgang, god økonomi og fantastisk opbakning til alle vores arrangementer” er de tre ord, der kende-
tegner vores forening. Så alt tegner godt for fremtiden. 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand:  Arne Kristiansen
Næstformand: Rita Damgård
Kasserer:  Solvejg Nielsen
Sekretær:  Lilian Munch Pedersen
Best. medlem: Anne Grete Hermann
Best. medlem:  Erik Duerlund
Best. medlem: Karin Trøst
Suppleant:  Elin Knudsen
Suppleant:  Jørgen Blohm

Solvejg Nielsen, Langeskov
blev nyvalgt som kasserer.
Hun afløser Grethe Krongaard,
som efter 8 år på posten ikke
ønskede genvalg.

Formandens beretning til
generalforsamlingen kan
tilsendes ved henvendelse.

Motionstur søndag den 6. marts kl. 10.00
Mødested: P-pladsen ved  Knudshoved - Monarch - motorvejsafkørsel 44 - 5800 Nyborg.
Turen - der gennemføres i samarbejde med Fodslaw Nyborg - starter ved Monarch cafeteriet og går forbi vippefyret
på Knudshoved og rundt om Slipshavn og videre langs med kysten mod golfbanen og byen.
Vi kommer til stranden nord for lavbroen og passerer under denne tilbage til p-pladsen. Turleder er Stig fra Nyborg, 
og der er både en 5 km og 10 km tur. 

Ladywalk i Odense.
Tilmeldingen er startet - og slutter 26. april. Fodslaw giver et tilskud på 25 kr. til egne medlemmer.
Læs mere på den vedhæftede flyer og giv den gerne videre til veninder eller kollegaer. Alle er velkomne på Fodslaws
hold. Vi har en rekord fra 2015 som det største hold på 225 deltagere - denne rekord skal vi gerne slå i 2016.

Tilmelding: Grethe Krongaard - tlf. 65975020/     eller krongaard@munkebo-borger.dk senest 26. april.

Tag med Fodslaw på bustur til Hertug Hans Vandring i Haderslev.

                               Lørdag den 16. april
Der er mulighed for at vandre 6, 11 eller 22 km i og omkring Haderslev by.

For dem, der går 6 eller 11 km tilbydes en byvandring med lokal guide - vandringen
har temaet “9. april”.

Der er også mulighed for lidt tid på egen hånd til at se byen og evt. Domkirken.

På hjemturen besøger vi Christiansfeld - byen, der netop er kommet på Unescos 
Verdensarvsliste. Her skal vi smage det helt store sønderjyske kaffebord på Brødre-
menighedens Hotel.

Pris: kr. 450 pr. person for bustransport t/r, morgenkaffe med rundstykke, startkort og
sønderjysk kaffebord på hjemvejen. Tillæg kr. 25 for bytur med guide.
Der kan købes mad og drikkevarer til Fodslaw-priser på startsted og rastepladser.

Tilmelding: Lilian Munch Pedersen - tlf. 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk 
hurtigst mugligt.

Referat fra generalforsamlingen er vedhæftet dette nyhedsbrev.


