
 

                   Generalforsamling torsdag 23. februar 2017  
________________________________________________________________________________________ 
 
Deltagere:     125  medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.   
 
Tid/ sted:      23. februar 2017 kl. 19.00  i Munkebo Forsamlingshus 
 

Dagsorden:  
   

Inden generalforsamlingen var der igen i år inviteret til spisning med 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 38. 
generalforsamling, så 40 års jubilæet er inden for rækkevidde. 
 

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

 Til stemmetællere blev valgt: Johs. Vikkelsø, Jørgen Blohm og Jørgen Pedersen. 
 
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 i 2016. Desuden har bestyrelsen 
deltaget i møder i Fodslaws hovedforening og DMF. I den kommende weekend er der 9, 
der skal af sted til repræsentantskabsmøde i Viborg. 
 
Vi har fået oprettet en Facebook-side, der lige nu har 57 medlemmer. Arne opfordrede til 
at man melder sig til siden, hvor der vil være oplysninger om afholdte arrangementer og 
kommende ture. F.eks. hvis man er turleder på en tur, så skriv på FB hvis der er særligt 
interessante ting, man kommer til at opleve. 
 
Arne orienterede desuden om de forskellige udvalg i foreningen – turudvalg, rejseudvalg 
og Ladywalk-udvalg. 
 

 Motionsturene: disse motionsture er grundlaget for foreningen.  
 Der har i 2016 været 45 mandagsture, 52 torsdagsture og 38 ture tirsdag 

aften/weekend. Alle med tilfredsstillende deltagerantal. Ikke mange Fodslaw-
foreninger kan fremvise så flot opbakning til turene. Mandagsturene har givet en 
del flere medlemmer til foreningen. 

 
 Østfynske Forårsvandringer: I 2016 gik 220 vandrere turen i Munkebo. 
 I 2017 afholdes vandringen søndag 9. april i Langeskov. 
 

Vandringer med velgørende formål: 
Ladywalk: er ét af de arrangementer, som giver et pænt tilskud til vores forening. I 2016 
var vores andel kr. 19.000. Der var 4.400 deltagere i Odense og 43.000 på landsplan. 
Vi er medarrangør igen i 2017 og stiller med hjælpere bl.a. til madboden, parkering og 
andre opgaver.  I 2016 stillede vi igen det største hold på Fyn – 216 deltagere. En stor 
opfordring til, at vi bliver endnu flere i 2017.  
 
Velgørenhedsvandring: et arrangement under Dansk Motions Forbund, som vi har været 
arrangør af.  I 2016 blev det afholdt i Langeskov, men trods stor opbakning fra 
Langeskovcentret var der for få deltagere, og vi vil ikke fremover arrangere 
velgørenhedsvandringer. . 
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Stafet for Livet: Vi har hidtil stillet hold til dette arrangement samt stillet hjælpere til 
forskellige aktiviteter. Fremtiden for Stafet for Livet er lidt usikker, men hvis det bliver 
gennemført er det den 19.-20. august og så vil vi formentlig igen stille hold, men vil nok 
ændre formen for deltagelse. 

  
Klubaktiviteter: Der har i årets løb været afholdt mange aktiviteter – nytårsmotion, 
filmaften, fastelavn, rejespisning, kirke-til-kirkevandring, sommertræf, Nyborg Vold, 
besøg på Tenax Sild, kulturvandring i Rønninge, musikalsk klubaften m.fl. 

 
 Busture: er blevet en stor del af foreningens aktiviteter. I 2016 var der følgende ture: 
 Hertug Hansvandring i Haderslev: - 1dag – 33 deltagere. 
 Holstensk Schweiz: - 4 dage – 47 deltagere 
 Østrig: – 9 dage – 43 deltagere 
 Julemærkemarch på Bakken:  - 1 dag – 51 deltagere 
 Polen:  – 7 dage – 50 deltagere 
 Moesgårdsvandring:  - 1 dag – 45 deltagere 
 Julemarked i Gram: - 1 dag – 23 deltagere 
  
 Medlemssituationen: Vi havde pr. 31.12. 2016  267 medlemmer fordelt på 111 mænd og 

156 kvinder. Medlemstallet viser en stigning på 17 ift. 2015 og vi er stadig på en 5. plads 
blandt Fodslaws 42 medlemsforeninger. 
Gns.alderen  er 69 år. – I 2017 fylder 21 medlemmer 70 år, 16 bliver 75 og 3 medlemmer 
er over 80 år. Yngste medlem er pt. 40 år. 
Selvom vi har haft tilgang af medlemmer i 2016, er der også en større afgang, nemlig 16 
medlemmer. Vi skal derfor hele tiden sørge for at skaffe nye medlemmer, og formanden 
opfordrede til at alle bidrog til dette i deres omgangskreds. 

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

arrangementer er det svært at være pessimist. Men vi er udfordret fra mange sider, f.eks. 
konkurrence fra mange andre aktiviteter. Det bliver også en større opgave fremover at 
skaffe medlemmer til bestyrelsen og hjælpere til vores mange aktiviteter. 

  
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. Også en stor tak til aftenens 
”kokketeam” Carsten, Judith og Anne Grete. 
 
En særlig tak til bestyrelsen for godt samarbejde.   

  
 Dirigenten takkede for beretningen, som herefter blev godkendt uden kommentarer. 
  
Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab Solvejg Nielsen fremlagde regnskabet, som udviste et driftsoverskud på kr. 33.258,49  og 

en egenkapital på kr. 246.180,09. 
 
 Regnskabet blev enstemmigt godkendt .  
 
Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 
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Valg af bestyrelses- 
medlemmer På valg er: 

Arne Kristiansen, Karin Trøst og Lilian Munch Pedersen, som alle blev genvalgt. Erik 
Duerlund var også på valg, men ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog til afløsning 
Niels Ole Jensen, Munkebo, som blev valgt uden andre forslag. 
 

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 og Grethe Krongaard. 
 
Valg af revisorsuppl./ 
bilagskontrollant- 
suppleant  Carsten Hansen blev genvalgt. 
 
Eventuelt Arne takkede Erik Duerlund for det store arbejde i bestyrelsen og Turudvalget gennem 

mange år. Erik har indvilget i at fortsætte i Turudvalget og takkede for godt samarbejde 
med bestyrelsen.   

 
 Dirigenten afsluttede med en tak for god ro og orden. 
 
 Hermed var generalforsamlingen slut. 
   
 Efter kaffen orienterede Arne og Rejseudvalget  kort om planerne for rejser i 2018. 
  

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

  Formand:  Arne Kristiansen 
  Næstformand:  Niels Ole Jensen 
  Kasserer:  Solvejg Nielsen 
  Sekretær:  Lilian Munch Pedersen 
  Bestyrelsesmedlem: Anne Grete Hermann 
    Rita Damgaard 
    Karin Trøst 
  Suppleant:  Jørgen Blohm 
    Elin Knudsen 
 

Arne bød velkommen til Niels Ole Jensen som nyt bestyrelsesmedlem.  
Arne ønsker at træde ud af bestyrelsen om 2 år og vil gerne afløses som formand næste år 
– derfor blev Niels Ole valgt til ny næstformand. 
Erik Duerlund trådte ud af bestyrelsen men vil fortsat deltage i Turudvalget. Turudvalget 
vælger selv formand på deres næste møde, som er aftalt til den 6. april. 
. 

 
Næste bestyrelses- 
møde Torsdag den 16.  marts kl. 12.15  i Munkebo Kulturhus umiddelbart efter 

motionsturen. 
 Lilian book’er lokale. Anne Grete sørger for smørebrød og Rita sørger for drikkevarer. 
 
  . 

 
    
 

 


