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Torsdag 15. april kl. 10: 
P-plads ved Kerteminde Minigolf - 5/10 km - turledere: Erik Duerlund/Gudrun Knudsen

Genåbningsplan fra 23. marts - hvad betyder det for os?
Så kom den længe ventede langsigtede plan for gradvis genåbning af Danmark. For Munkebo Fod-
slaw betyder det, at vi nu kan mødes 50 personer til “organiseret aktivitet” udendørs i forenings-
regi. Så de motionsture, som vi netop er startet på, kan gennemføres som èn gruppe og ikke i
flere. Skulle der møde mere end 50 deltagere frem, vil vi naturligvis sørge for en ekstra gruppe.
Der skal stadig holdes god afstand og vi skal stadig passe godt på hinanden.

Kommende ture er: 
Torsdag 25. marts kl. 10: 
Munkebo Idræts Center - 5/10 km - turledere: Kirsten Boysen/Tage Damm
Mandag 29. marts kl. 10:  
Kerteminde Minigolf - 5 km - turleder: Else Hansen
Torsdag 8. april kl. 10:  
Langeskov Centret - 5/10 km - Mødested: p-plads mod jernbanen

Mandag 12. april kl. 10:
Munkebo Idræts Center - 5 km - turleder: Lilian Munch Pedersen

Medio april starter vi på vores motionsture tirsdag aften. 

Tirsdag 13. april kl. 19.00
Vi starter fra p-pladsen ved Silvan, Roersvej 33, 5000 Odense C.
Vi kommer gennem Gartnerbyen, hvor der i øjeblikket opføres  
mange boliger på den tidligere GASA-grund.
Det er mest en bytur, hvor vi blandt andet møder Letbanen 
flere gange og går gennem ny og gammel bebyggelse. 
Der er ruter på 5 km og 10 km. 
Turledere: Sigrid Rasmussen og Niels Ole Jensen

turledere: Lene Mikkelsen/Tage Mikkelsen

Foråret er på vej - og vi kan igen gå med Fodslaw!
Og så bliver der brug for de nye jakker.
Jakkerne fås i mange størrelser - fra XS til XXL og i to udgaver - dame/
herre. Begge udgaver har hætter.

Prisen er kr. 375 inkl. logo på venstre ærme. Logo betales af foreningen.

Jakkerne kan bestilles hos Solvejg Nielsen - tlf. 2691 3659 eller mail
solvejg.skyum@gmail.com.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er desværre udsat endnu en gang. Denne gang på ubestemt tid.
Vi havde håbet at kunne afholde generalforsamlingen den 21. april. Men iflg. regeringens plan for
genåbningen er det endnu ikke tilladt at afholde arrangementer med større forsamlinger. Der er 
nedsat en “hurtigtarbejdende” arbejdsgruppe, der hen over april måned skal komme med et bud
på, hvornår det er forsvarligt at samles i store grupper - og her kommer generalforsamlinger ind.
Der bliver indkaldt til ny generalforsamling med det påbudte varsel, når det bliver muligt.


