
  
 

 

NYHEDSBREV NR. 2018/1 - UDSENDT DEN 1. JAN. 2018

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

 

 
KOMMENDE ARRANGEMENTER

Godt nytår til alle og velkommen til et helt nyt vandreår med mange vandretilbud:
Torsdagsturene - starter torsdag den 4. januar fra Mødestedet i Kerteminde
Mandagsturene - starter mandag den 8. januar fra Centertorvet i Langeskov

Søndag den 14. januar kl. 10 - er der motionsstur i Odense S.
Vi mødes på p-pladsen ved “Den fynske Landsby”, Sejerskovsvej 10, 5260 Odense S. Vi skal gå ad
smukke stier gennem skoven og langs Odense Å. Nogle af os kommer forbi et kloster, medens andre
kan glæde sig til at se en kamel. Fælles for alle er at vi får en dejlig formiddag i frisk luft og godt 
selskab. Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Niels Ole Jensen og Sigrid Rasmussen.

HUSK nytårsmotion søndag den 7. januar
Mød op ved Munkebo Forsamlingshus kl. 13 til en vandretur på 4, 6 eller 10 km
med bingovandring. Bagefter byder Fodslaw på kaffe og kage.
Det er gratis at deltage - tag bare familie og venner med.

VIGTIG INFORMATION VEDR. TILMELDING TIL LADYWALK
Tilmeldingen til årets LADYWALK er startet. Tilmelding skal ske til Grethe Krongaard -
tlf. 65975020/29845120 eller krongaard@munkebo-borger.dk.
BEMÆRK: sidste frist for tilmelding er den 24. april (og ikke 26. april som nævnt tidligere)

                                       
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 Rita Damgaard, Solvejg Nielsen og Anne Grethe Hermann.
    Valg af 2 suppleanter (nuværende Jørgen Blohm og Elin Knudsen)   
6. Valg af 2 revisorer (bilagskontrollanter) - (nuværende Ketty Nielsen og Grethe Krongaard) 
    og 1 revisorsuppleant (nuværende Carsten Hansen).
7. Eventuelt.

                                     Generalforsamling

DAGSORDEN

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 sen. 15. februar (kun til spisning). 

Vil man kun deltage i generalforsamlingen og ikke i spisningen, møder man blot op kl. 19.00. 
Foreningen er vært ved kaffe og småkager under generalforsamlingen. Øl/vand/vin kan købes.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00 (spisning kl. 18.00)
Munkebo Forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 

 
 

Dette arrangement er kun for medlemmer

                              Mindeord i forbindelse med Henning Klausens død
Kort før jul døde vores medlem Henning Klausen efter nogen tids svær sygdom. For Henning - hos os kendt
som den ene af de to brødre fra Odense - var vandring ét og alt. Der er næppe det sted i Danmark, hvor
Henning ikke har vandret. I Hennings samling af stempler og fotos fra vandringer findes minder fra de fle-
ste lande i Europa og fra så fjerne steder som Cuba og Kina. Henning deltog altid i Munkebo Fodslaws 
større vandringer helt tilbage fra foreningens start. Siden blev han medlem og deltog herefter også i mange 
af foreningens busture. Henning havde et roligt og venligt gemyt og var altid en god vandrekammerat.
Æret været Hennings minde.  Arne


