
  

Sommerfesten 2015 den 26/6  

Den traditionelle Sommerafslutning 

med grill afholdes fredag den 26/6 

2015, kl. 16.00. 

Du skal selv medbringe ønsket kød 

samt drikkelse, og foreningen sørger 

for grillen og salatbar samt kaffe og 

kage.  

Tilmelding senest fredag den 19/6 

2015 til Gumse på telefon 2089 4416 

 

 

Husk også at medbringe en pakke til 

ca. 20 kr. til vores hyggelige og som 

oftest underholdende amerikanske 

lotteri. 

 

Vi holder sommerferie fra den 26/6 

og starter igen fredag den 7/8 2015. 

 

 

 

Som nævnt i sidste nr. af LFF-Posten 

kom borgmesteren på besøg til hygge-

fredag på mødestedet.   

Formandens klumme 

Siden sidst har vi holdt en vel over-

stået generalforsamling, hvor det gik 

stille og fredeligt, som det plejer, og 

folk fik snakket sammen om stort og 

småt. Der blev ikke lavet nogen æn-

dringer i forhold til bestyrelsens sam-

mensætning. Der er indtil videre heller 

ikke planer om ændringer til det nu-

værende kontingent.  

Vi har efterfølgende haft bestyrelses-

møde og planlagt arrangementer –  

 

- nogle lidt nye og andre som tidligere, 

da de er efterspurgte.  

Kig forbi til hyggefredage, da vi jævn-

ligt finder på aktiviteter. Man må jo 

også gerne selv komme med ideer og 

erfaringer, der måske kunne være 

spændende for andre. 

Skulle man komme i tvivl om arrange-

menter og datoer, vil jeg opfordre til 

at tjekke hjemmesiden, 

www.LFFKerteminde.dk, som nu også 

indeholder en googlekalender.  

Lokalemæssigt kan vi ikke på nuvæ-

rende tidspunkt give svar på, hvordan 

det bliver videre, men håber, der snart 

viser sig en løsning på dette. 

Til sidst vil jeg endnu engang opfordre 

til, at man sørger for at meddele Email 

adresse, hvis man har en ! Det er 

nemmere og billigere for os at sende 

meddelelser via mail end med postvæ-

senet. Vi vil dog stadig bruge fodpost, 

hvor det passer bedst. 

Mange hilsener Elisabeth 

LFF – POSTEN – kan også læses på www.LFFKerteminde.dk 
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Siden sidst … 

- har foreningen afholdt generalfor-

samling.    
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Umiddelbart efter generalforsamling-

en konstituerede bestyrelsen sig. 

Formanden fortsætter i den genvalgte 

bestyrelse som sådan, og det gør alle 

øvrige genvalgte også, - altså fortsæt-

ter på deres hidtidige poster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evt. det ”officielle” mødereferat, 

formandens beretning og bestyrelsens 

visioner for 2015 på vores hjemmeside 

www.lffkerteminde.dk 

 

Filtfigurer til børnebørnene …  

En hyggefredag gik med at lave filt-

figurer med nålefiltning. Her er det 

Gumse, der startede med at lave en 

Pingvin, men endte med Barbapapa.  

 

 

Minigolf den 20. maj kl. 15.00 på 

Kerteminde Minigolfbane  

Traditionen tro vil foreningen også i år 

afholde en hyggelig minigolfdyst blandt 

med-lemmerne. Arrangementet er 

planlagt til at løbe af stablen den 20. 

maj. Hold evt. øje med sidste års 

pointstilling på hjemmesiden, når vi 

nærmer os spilledagen. 

Udflugt med kaffekurv til Munkebo 

Bakke den 29/5 

Vi har tidligere gjort det, og nu gør vi 

det igen - henlægger en hyggefredag 

til Munkebo Bakke.  Det gør vi den 

29/5 2015, hvis ellers vejret tillader det. 

 

Vi pakker hver især en kaffekurv med 

kaffe og evt. kage. 

Picnicktur til Smørmose, Thurø 

Fredag den 5/6 2015  

Vi tager på en udflugtstur til Smørmose 

på Thurø, og vi starter allerede kl. 

10:30 mod et helt fantastisk udflugts-

mål med det smukkeste naturområde 

på Thurø. 

Foreningen arrangerer / koordinerer 

kørsel i private biler til Smørmosen. 

Tilmelding senest fredag den 29/5 

2015 til Gumse på telefon 2089 4416  

 

Referat af generalforsamlingen: Mødet startede kl. 17  

 

1. Valg af Dirigent, Valgt: Kristian   

2. Valg af Stemmetællere, Valgt: Gumse, Helle, Bjarne  

3. Godkendelse af Dagsorden, Dagsorden enstemmigt godkendt 

4. Bestyrelsens Beretning og Visioner v/formanden, Beretning og Visioner 

vedlægges som bilag. Beretning og Visioner blev enstemmigt godkendt    

5. Regnskab og Budget til godkendelse v/kassereren, - samt fastsættelse af 

kontingent, Regnskab og Budget godkendt og Kontingentet vedtaget uændret 

6. Indkomne forslag, Ingen indkomne forslag 

7. Valg af Bestyrelse samt Suppleanter 

Kristian O. Holm-Vrangbæk, Karin Borup, Søren Evald Nielsen  

Suppleanter: Helle Hansen og Peter Norden. Alle blev enstemmigt genvalgt 

8. Valg af Revisorer samt Suppleanter, Søren Hansen enstemmigt genvalgt 

9. Eventuelt, tarteletter er punkt 10  

Mødet sluttede kl. 17:45, Referent: Kim Jensen 

 


