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Deltagere:     Godt 100  medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.   
 
Tid/ sted:      25. februar 2016 kl. 19.00  i Munkebo Forsamlingshus 
 

Dagsorden:  
   

Inden generalforsamlingen var der igen i år inviteret til spisning, Svensk pølseret er blevet 
en generalforsamling-tradition.  Den første timer var der derfor hyggeligt samvær  og den 
sædvanlige gode Fodslaw-stemning med masser af snak på kryds og tværs. 
 
Kl. 19.00 gik generalforsamlingen i gang og endnu et par medlemmer mødte op. 
 
Arne bød velkommen og takkede for det pæne fremmøde. Det  er foreningens 37. 
generalforsamling, og Arne fortalte kort om foreningens historie. 
 
Følgende blev valgt til stemmetællere: Jesper Bahne og Leif Larsen. Der blev dog ikke 
brug for deres hjælp.  
 

Valg af dirigent Wolfgang Stammer blev valgt, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig. Lilian Munch Pedersen er referent. 

 
Formandens beretning Formanden – Arne Kristiansen – startede med at præsentere bestyrelsen, som består at 7 

medlemmer + 2 suppleanter, der arbejder på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. Arne 
oplyste, at der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder og mere har ikke været nødvendigt 
pga. det gode samarbejde i bestyrelsen, som kender hinandens styrker og arbejdsområder  
rigtig godt. 

 Motionsturene: disse motionsture er grundlaget for foreningen. I starten var der 
en tur hver uge – lørdag eller søndag. I dag har vi 3 slags motionsture: 
torsdagsturene, som er de mest populære, turene lørdag/søndag (vinter) og tirsdag 
aften (sommer). Som noget nyt er der i slutningen af 2015 kommet et nyt tiltag 
”Mandagsholdet”. Det er blevet populært – der kommer 15-20 personer hver gang 
og mange er blevet medlemmer af foreningen og er nu med på andre ture også. 

 I 2015 har der været 92 motionsture – vi tæller ikke længere deltagere på turene, 
men  formanden anslår, at vi tilsammen har gået omkring 30.000 km. Næste år 
tæller mandagsturene så med i regnskabet. 

 Østfynske Forårsvandringer: er foreningens største arrangement, som i 2015 
havde 325 deltagere fordelt over 3 vandringer med et overskud på kr. 6.000. 
 Det var ikke tilfredsstillende sat op mod 2014, hvor 530 deltog i løbet af de tre 
dage og gav et overskud på kr. 17.000. 
Vandringer med velgørende formål: 
Ladywalk: er ét af de arrangementer, som giver et pænt tilskud til vores forening. I 2015 
var vores andel kr. 19.000. Der var 4.400 deltagere i Odense og 43.000 på landsplan. 
Vi er medarrangør igen i 2016. I 2015 stillede vi det største hold på Fyn – 225 deltagere. 
En stor opfordring til, at vi bliver endnu flere i 2016. Munkebo Fodslaw giver igen et 
tilskud på 25 kr. til vores medlemmer. 
Velgørenhedsvandring: et arrangement under Dansk Motions Forbund, som vi er 
arrangør af. I 2016 bliver der med start i Langeskov Center og vi håber på mange 
deltagere. Det bliver Hospitalslklovnene, der får glæde af overskuddet. 
Stafet for Livet: Vi stillede hold i 2015 og havde nogle hyggelige timer i vores telt på 
banen med fællesspisning og vandring i 24 timer. Vi er med igen i 2016 – meget gerne 
med et større hold.     
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 Busture: er blevet en stor del af foreningens aktiviteter. I 2015 var der følgende ture: 
 Holland – 5 dage 
 Årø – 1 dag 
 Hærvejsvandringen – 2 dage 
 Rüdesheim/Alsace – 7 dage 
 Beringsvandring i Horsens – 1 dag 
 Slotsvandring i Hillerød: 1 dag 
 Der har været 271 deltagere på disse busture. Og en glædelig overraskelse – det er ikke de 

samme personer, der er med hver gang. Faktisk har 125 forskellige personer deltaget i èn 
eller flere af vores ture – det er ca. halvdelen af vores medlemmer. 

 
 Klubaktiviteter: Vi har afholdt  en del sociale arrangementer. Der har været stor 

tilslutning til alle, og det styrker sammenholdet i vores forening. 
 Musikalsk aften med Sydfyns Four Jacks. 
 Madpakketur til Nyborg Vold – foreningens ældste tradition. 
 Rejespisning: med en vandretur til Bakken og rejespisning i Munkebo Forsamlingshus 
 Sommerafslutning hos Blohm: med madpakker, vandring og hyggeligt samvær- 
 Madpakketur til Helnæs: 
 Ø-tur med ”Helge” til Thurø: 
 Juleafslutning i Forsamlingshuset. 
 
 Medlemssituationen: Vi havde pr. 31.12. 2015 250 medlemmer fordelt på 105 mænd og 

145 kvinder. Gns.alderen for mænd er 70,4 år og for kvinder 68,5 år. 
 I 2016 er medlemstallet allerede nu øget betydeligt – vi er d.d. 262 medlemmer. Blandt 

Fodslaws 42-43 medlemsforeninger kommer vi ind på en femteplads. 
 
 Økonomien: Foreningens økonomi er stabil og tilfredsstilende. Vi havde i 2015 et  

overskud på kr. 20.000 og slutter året med en egenkapital på kr. 212.000. Der var 
budgetteret med et 0-resultat, men vi havde ”uventede indtægter” fra arbejdsopgaver i 
Marienlystcentret og Lundsgård.. 

 
 Fremtiden: Med medlemsfremgang, god økonomi og flot tilslutning til alle vores 

arrangementer er det svært at være pessimist. Fremtiden ser lys ud for vores forening – 
godt hjulpet på vej af, at det nu også er ”in” at vandre. Vandring er kommet meget frem i 
pressen som en rigtig god motionsform. 

 Vores udfordring er: 
- vi skal følge med udviklingen og have fokus på, hvad folk i fremtiden har lyst til at 

deltage i og bruge tid på. 
- Vores aldersgruppe. Der er en stor ”naturlig” afgang – derfor skal vi også have ny 

tilgang, og Arne påpegede at vi alle er ambassadører og skal være med til at skaffe 
-  nye medlemmer. 
- Bestyrelsens gns.alder er 72.5 år – der vil i fremtiden være behov for nye, yngre 

kræfter. 
 
Til slut rettede formanden en tak til medlemmerne for stor opbakning til vores 
arrangementer, til alle hjælpere, der altid er klar, når vi kalder og til alle, der bidrager til 
den gode stemning ved alle vores arrangementer. 
En særlig tak til bestyrelsen for godt samarbejde.   

  
 Dirigenten takkede for beretningen, som herefter blev godkendt uden kommentarer. 
  
Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab Grethe Krongaard fremlagde regnskabet, som udviste et driftsoverskud på kr. 20.652,75  

og en egenkapital på kr. 212.721,60. 



 

                   Generalforsamling torsdag 25. februar 2016  
________________________________________________________________________________________ 
 
 Regnskabet blev enstemmigt godkendt .  
 
Indkomne forslag Der var indkommet  et forslag fra bestyrelsen om et vederlag  uden bilag til alle 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på kr. 500 pr. år til dækning af kørsel, telefon, it og 
andet. 

 Forslaget blev vedtaget uden kommentarer.  
  
Valg af bestyrelses- 
medlemmer På valg er: 

Rita Damgård og Anne Grete Hermann. Begge blev genvalgt. Grethe Krongaard var også 
på valg, og hun ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog til afløsning Solvejg Nielsen, 
Langeskov, som blev valgt. 
 

Valg af suppleanter På valg er: 
Jørgen Blohm og Elin Knudsen – ingen andre forslag.  Begge blev genvalgt. 

 
Valg af revisorer/ 
bilagskontrollanter Der var genvalg til Ketty Nielsen. Merete Magelund Madsen ønskede ikke genvalg og 

blev erstattet af Grethe Krongaard. 
 
Valg af revisorsuppl./ 
bilagskontrollant- 
suppleant  Carsten Hansen blev genvalgt. 
 
Eventuelt Arne takkede Grethe Krongaard for det store arbejde som kasserer gennem mange år. 
 Også en tak til Merete Magelund, som stopper som bilagskontrollant.  
 
 Dirigenten afsluttede med en tak for god ro og orden og en applaus til bestyrelsen for et 

stort arbejde. Arne takkede dirigenten for vel udført arbejde. 
 
 Hermed var generalforsamlingen slut. 
   
 Efter kaffen orienterede Arne kort om planerne for rejser i 2017. 
  

Referent: Lilian Munch Pedersen 
 
 
Referat godkendt: 
 
 
________________________________________________ 
       Wolfgang Stammer -   Dirigent 
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Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
 

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

Lene tager sig fortsat af regnskabet med busrejserne – Lene og Solvejg taler sammen om, 
hvordan dette foregår. 

 
Næste bestyrelses- 
møde  Fredag den 4. marts kl. 9.30  i Kultur Fjorden,  Kerteminde. 
  Vi mødes Regnar Langesvej 1 – ved Frivilligcentret. 

 
    
 

 


