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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Desværre ser det jo ud til, at der går endnu et stykke tid, inden vi igen kan samles til vores ugentlige
motionsture og andre hyggelige arrangementer.

Lige nu må vi kun være forsamlet 5 personer i en gruppe, og det gælder foreløbig til 28. februar.
Så må vi se, hvad der sker, men lige pt. er alt aflyst indtil 28. februar. 

Heldigvis er vandring jo en aktivitet, som man godt kan udøve enten alene eller i meget små grupper, og 
overalt i kommunen træffer vi da også ofte andre Fodslaw-medlemmer, der er ude på en kortere eller læn-
gere tur. Nogen går de kendte ruter - andre kaster sig måske ud i nye udfordringer og får nye oplevelser. 
Har du/I været på en tur, som I kan anbefale til andre, så send gerne lidt information, så vi kan give det
videre til vores medlemmer. Der kan også lægges tekst og billeder på vores Facebook til gavn for andre.

I sidste nyhedsbrev skrev vi kort om de “permanente byvandringer” i Odense og Nyborg. Der findes så-
danne byvandringer 12 steder i landet, og oversigt over startstederne fremgår af Vandrekalenderen:
http:/vandrekalenderen.dk/byvandringer. I oversigten kan du se, hvordan der købes startkort til de enkelte
vandringer. Sammen med startkortet får man som regel udleveret en rutebeskrivelse og vejledning om kon-
trol. Denne kontrol er vigtig, hvis man efter vandringen vil have IVV-stempel. I oversigten vises også navn 
og tlf.nummer på en kontaktperson, hvis der er spørgsmål.
De permanente byvandringer er planlagt og drives af de lokale Fodslaw-foreninger, som også får det beløb, 
som deltagerne betaler for et startkort. God fornøjelse med byvandringerne.

Kontingent i disse tider, hvor alt aflyses ...?
Medlemskontingentet til Fodslaw betales til Hovedforeningen, som bl.a. sørger for medlemsregistrering til
de enkelte foreninger, opkrævning af kontingent, hjemmeside og udgivelse af Fodslaw-bladet, som alle med-
lemmer får tilsendt. Der er derfor en del kontorholdsudgifter til en deltidsmedarbejder, husleje mv.

Resten af kontingentet overføres til de lokale foreninger - altså også Munkebo Fodslaw. Vi bruger så vores
kontingent på vores eget blad Fodslaw Tidende, tryksager, kontorartikler og - ikke mindst - en masse klub-
aktiviter, som der er stor opbakning til fra vores medlemmer.

Udgifterne er langt større end indtægterne fra kontingentet, men vi har gennem mange år afholdt arrange-
menter, som kunne generere et overskud til foreningen. Det er f.eks. Forårsvandringen, Kertemindevandrin-
gen, Ladywalk og busturene. Indtægterne fra disse sociale aktiviteter har så gjort at vi f.eks. kan invitere 
til nytårsmotion for hele familien, rejespisning og bespisning ved generalforsamlingen helt gratis. Og til f.eks.
juleafslutning og musikalsk klubaften til en meget lav pris. Der er også penge til kaffe og kage på nogle af
motionsturene, ostemadder i overflod til Nattergalevandringen og en snaps, når vi samles til sommerafslut-
ningen. Alt det hyggelige, som gør vores forening til noget helt særligt, og som styrker samværet.

I år 2020 var der pga. Corona-nedlukningen ingen arrangementer, som vi kunne tjene penge på. Vi har in-
gen økonomiske problemer endnu, for heldigvis har vi opbygget en god økonomi og er klar til igen at byde 
på mange oplevelser, når det bliver muligt. 
Men indtil da håber vi på jeres forståelse for, at det ikke er muligt at nedsætte kontingentet nu, selv om der
ikke er hverken motionsture eller sociale arrangementer. Ved generalforsamlingen vil vi forklare nærmere 
om situationen og svare på evt. spørgsmål. 

Hvis nogen sku’ ha’ glemt det - sådan ser det ud, når Munkebo Fodslaw går i flok


