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________________________________________________________________________________________ 
 
Deltagere:    160  medlemmer  = 57% af medlemmerne var mødt op til generalforsamlingen.   
 
Tid/ sted:      21. februar 2019 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. I år var der 
ekstra mange opgaver med madlavning, borddækning, opvask og oprydning. Men alt 
klappede og det var en dejlig aften.  
 
Kl. 19.00 gik generalforsamlingen i gang. 
 
Niels Ole bød velkommen og takkede for det imponerende fremmøde.  
 

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

 Til stemmetællere blev valgt: Johs.Vikkelsø, Finn Thomsen og Keld Rasmussen. 
 
Bestyrelsens beretning Niels Ole startede med at præsentere bestyrelsen, som består at 7 medlemmer + 2 

suppleanter, der arbejder på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne.  
 
Han orienterede desuden om de forskellige udvalg i foreningen – turudvalg, rejseudvalg og 
Ladywalk-udvalg. 
 

 Motionsturene: disse motionsture er grundlaget for foreningen.  
 Der har i 2018 været 48 mandagsture, 49 torsdagsture og 45 ture tirsdag aften/weekend. 

Alle med tilfredsstillende deltagerantal.  
 
 Østfynske Forårsvandring: I 2018 var deltagerantallet 187 til turen i Munkebo, og det 

gav et overskud på ca. 3.700 kr. . I 2019 afholdes vandringen i Munkebo den 10. april i 
Langeskov. 

 
 Kertemindevandring: I 2018 kom der igen gang i Kertemindevandringen, som har ligget 

stille nogle år. Der kom 96 deltagere til den første vandring og det gav et overskud på ca. 
kr. 2.200. 

  
Vandringer med velgørende formål: 
Ladywalk: er ét af de arrangementer, som giver et pænt tilskud til vores forening. I 2018 
var vores andel kr. 24.000. Der var 4.500 deltagere i Odense, og vi stillede igen det største 
hold på 178 piger. Vi er medarrangører igen i 2019 og formanden opfordrede til, at man 
tilmeldte sig, så vi igen kan få et stort hold. En stor tak til Grethe Krongaard for det store 
arbejde med at samle holdet. 
 
Stafet for Livet: Vi stiller hold til denne vandring, som i 2019 bliver den 17./18. august. 
arrangerer fælles spisning og hygge i teltet lørdag aften. Lise Bjerrum er holdleder. 

  
Klubaktiviteter: Der har i årets løb været afholdt mange aktiviteter – nytårsmotion (for 
10. gang),  rejespisning, virksomhedsbesøg hos Rynkeby Foods, kirke-til-kirkevandring, 
madpakketur til Urup Dam, madpakketur til Harteværket, sommertræf, Odense Sommer-
revy, besøg hos Odense Fodslaw,  rejseinformationsaften, juleafslutning, julemotion, 
musikalsk klubaften og rejseinformationsaften. Til alle arrangementerne har der været flot 
opbakning – flere gange mere end 100. 
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 Rejser: er blevet en stor del af foreningens aktiviteter. Lilian orienterede om rejserne i 

2018, hvor der har været 8 tilbud. Der har været fantastisk tilslutning – 88% af alle pladser 
var solgt, og der havde været både lodtrækning og venteliste. 

  
150 af vores medlemmer (55%) har deltaget i mindst én af vores rejser i 2018 – det er 
dejligt at konstatere at der er så bred opbakning til rejserne.  
 
Medlemssituationen: Vi havde pr. 31.12. 2018  279 medlemmer fordelt på 117 mænd og 
162 kvinder. Det er en medlemstilgang på 16 i forhold til 2017. Munkebo Fodslaw er nu 
den 3. største forening i Fodslaw kun overgået af Holstebro og Fredericia. 
 

 Fremtiden: Det er bestyrelsens vurdering, at foreningen er ”sund og rask”. Vi har 
medlemstilgang, god økonomi og flot opbakning til vores arrangementer. Det er populært 
med motion og oplevelser, men vi ”trues” selvfølgelig af konkurrence fra f.eks. 
motionscentre. 

 Det er bestyrelsens vision at opretholde det nuværende medlemstal, den nuværende 
egenkapital og det nuværende aktivitetsniveau. 

 
Til slut rettede formanden en tak til medlemmerne for stor opbakning til vores 
arrangementer, og en stor tak til alle hjælpere, der altid er klar, når vi kalder. Også en stor 
tak til aftenens ”kokketeam” Carsten, Judith, Anne Grete og Dorrit. 
 
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.25.491,78  og 

en egenkapital på kr. 271.671,87. 
 Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. 
 Regnskabet blev enstemmigt godkendt .  
 
Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 
 
Valg af bestyrelses- 
medlemmer På valg var: 

Niels Ole Jensen og Lilian Munch Pedersen, som begge blev genvalgt.  
På valg var også Arne Kristiansen og Karin Trøst, som ikke ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslog til afløsning Gudrun Knudsen og Judith Lynggård, som blev valgt 
uden andre forslag. 
 

Valg af suppleanter På valg var: 
Jørgen Blohm og Birgit Christensen, som 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. 
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Eventuelt Der var et enkelt spørgsmål fra Bo Nielsen, som er vores regionsformand i Fodslaw. 
 Bo opfordrede til, at foreningen tilmeldte sig ”Tæl skridt” kampagnen, som er gratis for 

foreninger. Niels Ole tog dette til efterretning og lovede at tage det op i bestyrelsen. 
 
 Desuden stillede han et spørgsmål om vores rejser og opfordrede til, at vi oprettede en 

særlig konto til imødegåelse af uforudsete udgifter. Niels Ole kunne berolige med, at dette 
var vi allerede opmærksom på og at vi allerede havde en konto på ca. kr. 220.000 – netop 
til dette formål. 

  
 Niels Ole takkede Karin Trøst og Arne Kristiansen for deres store arbejde i bestyrelsen i 

mange år. Heldigvis fortsætter de begge med at deltage i planlægning og afvikling af vores 
arrangementer.  

 
 Dirigenten afsluttede med en tak for god ro og orden. 
 
 Hermed var generalforsamlingen slut. 
   
 Herefter var der kaffe og fri snak.  
 

Lilian trak lod om 2 fribilletter til Odense Sommerrevy blandt dem, der har delt flyers  
ud i år.  
 
Desuden præsenterede Lilian et ekstra rejsetilbud – en flyrejse til Rhodos i oktober. 

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

  Formand:  Niels Ole Jensen 
  Næstformand:  Elin Knudsen 
  Kasserer:  Solvejg Nielsen 
  Sekretær:  Lilian Munch Pedersen 
  Bestyrelsesmedlem: Judith Lynggård   
    Rita Damgaard 
    Gudrun Knudsen 
  Suppleant:  Jørgen Blohm 
    Birgit Christensen. 
 
  

 
    
 

 


