
 

 

 

 

 

Godt Nytår 2015 

Velkommen til det nye foreningsår.  

Som bekendt har der siden begyndel-

sen af 2014 været usikkerhed om, 

hvorvidt vores forening kunne forblive 

på Mødestedet, som skulle sælges. 

Men foreløbig er salget ikke blevet til 

noget, og LFF har indtil videre fået lov 

at være på mødestedet. Vi har søgt 

om datoer for det næste halve år, uden 

at vi dog har fået nogen bekræftelse 

endnu.  

Fjordvangskolen skal omdannes til 

Kulturcenter for mange af kommunens 

institutioner, og Kommunen overvejer 

endvidere, at vi – sammen med mange 

andre foreninger, - skal flyttes til det ny 

kulturcenter. Dette præsenterede de 

for os på et offentligt møde tidligere på 

året.  

Borgmesteren på besøg i LFF 

Men da mødet efterlod mange ube-

svarede spørgsmål, har borgmesteren 

besluttet at besøge de interesserede 

foreninger for at besvare spørgsmål og 

berolige folk.  

                                         

 

Bestyrelsen holder sig således 

løbende ajour med udviklingen i 

sagen. 

General Forsamling                                   

- er fredag den 20. marts 2015.         

Og vanen tro trakteres der med tar-

teletter - 4 stk. til hver, når selve det 

formelle er vel ovre.                                                   

Bemærk: der er således IKKE     

Hygge-Fredag pågældende          

fredag…!         

Husk også:  

Eventuelle skriftlige forslag skal være 

formanden i hænde senest 7 dage før 

generalforsamlingen. 

På Bestyrelsens vegne Elisabeth  

Nr. 10 Nytår 2015

Forening for * Langtidssyge * Flexjobbere * Førtidspensionister 

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. 

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

 

Helles USA tur  

Den 14/11 viste Helle sit flotte dias-

show og fortalte om sin fantastiske 2 

måneders tur til USA. 

Julehygge  

Den 28/11 var den alm. fredagshygge 

omdannet til julehygge, hvor der blev 

lavet masser af juledekorationer, 

adventskranse og andet julepynt  

 

 

Juleudflugt til Lundegaard  

Foreningens juleudflugt den 22/11 til 

Lundegaarden var så stor en en succes 

for de fremmødte, at arrangementet 

vil blive søgt gennemført en anden 

gang igen.

 

Julefrokost  

Årets julefrokost blev afholdt den 

19/12, og det blev en hyggelig aften 

med dejlige frokostplatter fra Brugsen. 

Søren havde forberedt julemusik til 

hele aftenen, men desværre manglede 

husets anlæg, så vi måtte nøjes med 

en lille transistorradio, som nogen 

fremskaffede.   

Forslag til foreningsaktiviteter 

Mød op til generalforsamlingen og gør 

din indflydelse gældende. 

Efter generalforsamlingen vil bestyrel-

sen indsamle ønsker til fremtidige ar-

rangementer fra hver enkelte møde-

deltager. Medlemmerne har således 

flere muligheder for indflydelse på  

foreningens aktiviteter. 

Har du forslag, der kræver behandling 

eller beslutning  på selve generalfor-

samlingen, skal du huske, at  skriftlige 

forslag skal være formanden i hænde 

senest 7 dage før generalforsamling-

en. 

BESTYRELSEN INDKALDER HERVED TIL: 

GENERALFORSAMLING 

Fredag den 20. marts 2015, kl. 17.00 

”MØDESTEDET”, STRANDVEJEN 10 C. 5300 KERTEMINDE 

Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent 

2. Valg af Stemmetællere 

3. Godkendelse af Dagsorden 

4. Bestyrelsens Beretning og Visioner v/formanden 

5. Regnskab og Budget til godkendelse v/kassereren  

- samt fastsættelse af kontingent. 

6. Indkomne forslag (Skal være formanden i hænde mindst 7 dage før mødet.) 

7. Valg af Bestyrelse samt Suppleanter 

På valg er: Kristian O. Holm-Vrangbæk Modtager genvalg 

 Karin Borup Modtager genvalg 

 Søren Evald Nielsen Modtager genvalg 

Suppleanter: Helle Hansen Modtager genvalg 

 Peter Norden Modtager genvalg  

8. Valg af Revisorer samt Suppleanter 

Suppleanter: Søren Hansen Modtager genvalg 

9. Eventuelt 

Bemærk: 

 Passive medlemmer er meget velkomne, og vi minder om, at disse har 

stemmeret!                                                                                                                

 Traktementet består atter i år af Søren Hansens mageløse tarteletter; og 

de vil blive serveret EFTER selve General Forsamlingen.  

 Ønsket drikkelse medbringer man selv, - det kan ikke købes på stedet!  

 Tilmelding til spisning til Gumsa på tlf. 20 89 44 16,  

senest lørdag den 1/3 2015.    

Bemærk: 

 


