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Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

 

Tak for en god generalforsamling

Tak til alle 125 medlemmer, der mødte op til generalforsamlingen. Det er jo en helt fantastisk opbakning til
vores forening.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig 
således:

Formand:  Arne Kristiansen
Næstformand: Niels Ole Jensen (nyvalgt)
Kasserer:  Solvejg Nielsen
Sekretær:  Lilian Munch Pedersen
Best.medlem:  Rita Damgaard
Best.medlem:  Karin Trøst
Best.medlem:  Anne Grete Hermann
Suppleant:  Jørgen Blohm
Suppleant:  Elin Knudsen

På generalforsamlingen blev der 
sagt farvel og tak til Erik Duerlund, 
som efter mange år i bestyrelsen
og turudvalg ikke ønskede at genopstille

LADYWALK 29. maj 2017 i Odense - tilmeldingen er startet.

Tag bare kollegaer, søstre, døtre, svigermor, kusiner og veninder med 
- alle er velkomne på Fodslaws hold.
Fodslaw giver et tilskud til egne medlemmer på kr. 25, så deltagergebyret
for medlemmer er kr. 100 og for ikke-medlemmer kr. 125.
Tilmelding: Grethe Krongaaard - tlf. 65975020/29845120 
- krongaard@munkebo-borger.dk - senest 24. april.
Ved tilmeldingen oplyses størrelse på t-shirt.
Der er mulighed for at forudbestille en pålægsbolle til kr. 40 - skal bestilles 
ved tilmeldilgen. 

Fælles Fodslaw-tur til Sommerrevy på Engen i Odense

Igen i år laver vi en fællestur til Odense Sommerrevy. Det bliver

onsdag den 31. maj kl. 20.00

Fodslaw får billetter til rabatpris - kr. 355

Bindende tilmelding senest den 15. marts  til Lilian Munch Pedersen
 - tlf. 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk. 

Tag bare familie og venner med - alle er velkomne til en
revyoplevelse med Fodslaw.

Og velkommen til
Niels Ole Jensen som
ny næstformand. 

Turledere søges
Fodslaw har efterhånden rigtig mange ture - hver mandag og torsdag formiddag på skift i Munkebo,
Kerteminde og Langeskov. Og lørdag eller søndag i vinterhalvåret eller tirsdag aften i sommerhalvåret
lidt længere væk - f.eks. i Odense, Nyborg, Ullerslev eller andre steder.

Har du lyst til at lave/lede en tur - 5 eller 10 km - eller har du en idé til en ny tur i lokalområdet eller
måske i et område du kender godt - så kontakt Arne Kristiansen eller Niels Ole Jensen
Du binder dig ikke til noget - det er helt fint med en enkelt tur - vi vil rigtig gerne have ny idéer/ledere.

Stor tak til Carsten, Judith og Anne Grete for lækker mad.


