
  
 

 

NYHEDSBREV NR. 2017/1 - UDSENDT DEN xx JAN. 2017

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

 
Søndag 5. februar kl. 10.00  -  Motionstur i Odense S 

 

                                       
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag (skal indsendes til formanden senest den 9. febr.)
5. Valg til bestyrelse. På valg er Arne Kristiansen, Erik Duerlund, Karin Trøst og
    Lilian Munch Pedersen.
    Valg af 2 suppleanter (nuværende Jørgen Blohm og Elin Knudsen)   
6. Valg af 2 revisorer (bilagskontrollanter)
    (nuværende Ketty Nielsen og Grethe Krongård) 
    og 1 revisorsuppleant (nuværende Carsten Hansen).
7. Eventuelt.

Torsdag 23. februar - Generalforsamling

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 15. 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.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

                  Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00 (spisning kl. 18.00)

Munkebo Forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 

 
 

Dette arrangement er kun for medlemmer

DAGSORDEN

Bustur til Mors 21. - 23. april 2017 - hvem skal have de sidste pladser i bussen?

Årets første bustur - turen til vandring på Mors - nærmer sig med hastige skridt. Pt. er der 47 tilmeldte, men der er et 
par ledige pladser endnu.
Det er en tur med mulighed for flere vandringer og mange fine udflugter. Læs mere  på www.munkebofodslaw.dk.
eller i rejsehæftet.
Hvis du/I har lyst til at komme med, så er sidste frist for tilmelding den 5. februar.
Nærmere oplysninger og tilmelding til Lilian - tlf. 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk

Vi mødes på P-pladsen ved Den Fynske Landsby, Sejerskovvej 10, 5260 Od. S.
Vi starter samlet i roligt tempo gennem skoven og det smukke gamle villa-
kvarter ved Odense Å. Grupperne skilles og går hver sin vej ad smukke stier 
langs Odense Å. Den lange tur “sætter de lange ben foran” og må gå så grue-
ligt meget igennem på ujævne fortove og brosten, før vi endelig mødes med en 
gammel eventyrlig forfatter. Alle deltagerne får mulighed for at se en kamel og 
måske også en ged. Til slut sniger vi os bag om et fængsel (uden for hegnet)
og tilbage til bilerne.
Turledere: Niels Ole Jensen og Sigrid Rasmussen. Der er ruter på 10 og 5 km.

MINDEORD
Kort før jul døde Karen Grøftehauge, Langeskov pludseligt og uden forudgående sygdom.
Alle, der kendte Karen følte chok og oprigtig sorg over beskeden.
Karen var i mange år medlem af Fodslaw og flittig på vores træningsture. 
Desuden var hun kendt for sine særlige kreative evner. Hun underviste gennem årene i
patchwork og syning, og rigtig mange har haft glæde af hendes undervisning.
Æret være Karens minde.
På foreningens vegne - Elin Knudsen


