
 

 

 

 

 

 

 

 

Godt Nytår 2016 

Velkommen til det nye foreningsår. 

2015 var året, hvor foreningen kunne 

fejre sin 10 års fødselsdag, hvilket 

skete på en udvidet fredagshygge. 

Fjordvangskolen er nu omdannet til 

Kulturcenter og mødested for mange 

af kommunens institutioner og for-

eninger.  

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, og 

kommunen har skriftligt bekræftet 

disse; – indtil videre i hvert fald. Man 

kan jo aldrig være helt sikker på ræk-

keviden af kommunens beslutninger i 

disse tider.  

Frivilligcenteret, som vi (LFF) også er 

en del af, er flyttet ind på skolen. Og 

der kan bookes lokaler på skolen, men  

 

 

 

ikke længere via kommunens booking 

-system, Conventus.  

Nu skal det ske pr. telefon, og vi kan 

ikke længere få et fast lokale. Man må 

bare sætte sig, hvor der er plads; så vi 

er glade for, at vi foreløbig kan forblive 

på Mødestedet.                                        

Bestyrelsen holder sig således løben-

de ajour med udviklingen i sagen. 

General Forsamling                                   

- er fredag den 11. marts 2016, kl. 17.         

Og vanen tro er foreningen vært ved 

en let frokost (tarteletter), 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  
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Forening for * Langtidssyge * Flexjobbere * Førtidspensionister 

Sommerfesten den 26/6 
Sportsaktiviteten i år var ”Vikingespil”, og bagefter var der grill og amerikansk lotteri 

med mange spændende pakker. Der deltog ca. 20, som der plejer at være.  

Planlagt udflugt til Bakken og Minigolf   
Begge arrangementer måtte desværre aflyses pga. af meget dårligt vejr, men så 

hyggede vi os indendørs med at lave mariehøns og pingviner i filtning. Hvilket de 

tilstedeværende syntes var rigtig hyggeligt og gerne ville gøre igen. 

LFF – POSTEN – kan også læses på www.LFFKerteminde.dk 

Udgives af:  LFF-Kerteminde v/ Elisabeth Larsen, Telefon. 4119 97 00   

 Grønløkkevej 14, 5300 Kerteminde 

Redaktion:   Ansvarshavende: Elisabeth Larsen                              

Udkommer ca. en gang i kvartalet til foreningens med- 

lemmer. Stof kan sendes til ovenstående adresse mærket 

 ”LFF – Posten” eller mailes til: info@lffkerteminde.dk 



Siden sidst …(i udpluk) 
10 års fødselsdag 

Foreningen fejrede sin 10 års fødsels-

dag med kaffe og kage den 18/9 

 

Den Fynske Landsby m/picknickurv 

Den 23/9 tog foreningen på skovtur til 

Den Fynske Landsby med madkurv. Og 

det er snart blevet en årlig tradition, at 

vi tager på denne tur; - en tur som 

mange godt kan lide. 

 

Helles USA tur nr. 2  

Den 13/11 viste Helle sit flotte dias-

show og fortalte om sin tur til USA. 

Her traf hun bl.a. en bjørnefamilie, 

som der kun er ganske få af tilbage. 

Julehygge  

Den 27/11 var den alm. fredagshygge 

omdannet til julehygge med juledeko-

rationer, adventskranse og pynt.  

Der var desværre ikke så mange del-

tagere, men det var rigtig hyggeligt. 

 

 

Foreningens juleudflugt den 2/12 
med bus til Den Gamle By i Århus 

Det var en rigtig god tur, og denne 

gang var vi heldige, at der samtidig var 

mange juleaktiviteter i Den Gamle By. 

 

 

 

 

Julefrokost  

Årets julefrokost blev afholdt den 

11/12, og det blev en hyggelig aften 

med udsøgt buffet fra Marinaen, som 

var noget rigtig god mad. Og Sørens 

samling af julemusik komplemen-

terede aftenen på smukkeste vis.    

En rigtig dejlig aften, som afslutning på 

endnu et år. 

BESTYRELSEN INDKALDER HERVED TIL: 

GENERALFORSAMLING 

Fredag den 11. marts 2016, 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 til Bestyrelse samt Suppleanter 
På valg er: Lisbeth Larsen Modtager genvalg 

 Gumse  Modtager genvalg 

 Connie Hansen Modtager ikke genvalg 

Suppleanter: Vivi-Ann O. Holm-Vrangbæk Modtager genvalg 

 Helle Hansen Modtager genvalg 

 Peter Norden Modtager genvalg  

8. Valg af Revisorer samt Suppleanter 
På valg er: Karin Rosenbæk Modtager genvalg 

 Hans Lund Modtager genvalg 

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 Gumse på tlf. 20 89 44 16,  

senest lørdag den 1/3 2016.    

 


