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Aktivitets Kalender 
første halvår 2018: 

  
Fredagshygge 

• 09/3 2018, kl. 13-16 

Generalforsamling fredag 

• 23/3 2018, kl. 17-  
 

Fredagshygge 

• 6/4 2018, kl. 13-16 
 

Fredagshygge 

• 20/4 2018, kl. 13-16 
 

Fredagshygge 
• 4/5 2018, kl. 13-16 

 

Onsdag, Minigolf, Kerteminde 

• 16/5 2018, kl. 15- 
 

Fredagshygge 

• 18/5 2018, kl. 13-16 
 

Fredagshygge 

• 01/6 2018, kl. 13-16 
 

Onsdag, besøge Orcide-gartneri 

• 6/6 2018, kl. 14- 
 

Fredag Kaffe på Munkebo Bakke 

• 15/6 2017, kl. 13-16 
 

Fredag Sommerfest -grill 

• 29/6 2018, kl. 16- 
 

Sommerferie juli måned 2018  

Siden sidst …(i udpluk) 

 

Julefrokost 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Godt Nytår 2018 

Velkommen til det nye foreningsår, 

hvor vi er kommet godt fra start med 

de første hyggefredage, og hvor vi er 

tilbage til det gamle mønster med 

hyggefredage i lige uger.  

(På grund af en fejl i forvaltningen var 

det jo noget ”kludret” sidste år.)  

Her til højre har vi indsat møde- og 

aktivitetskalenderen for første halvår 

2018. 

 

General Forsamling                                   

Generalforsamlingen er fredag den 23. 

marts 2018, kl. 17-          

Og vanen tro er foreningen vært ved 

en let frokost (tarteletter), når selve 

det formelle er vel ovre.                                                    

Husk: Tilmelding til spisning til 

Lisbeth på tlf.42 15 99 52, 

senest lørdag den 17/3 2018.    

På Bestyrelsens vegne Elisabeth   

Julefrokosten blev afholdt en 15/12 og var et både underholdende og hyggeligt 

arrangement med en rigelig buffet og underholdende pakkespil. 

Sædvanen tro deltog mange medlemmer fra både nær og fjern.  



Siden sidst …(i udpluk) 

Busudflugt til Ærø  

Den 15/09 var vi en  

snes mennesker på  

bustur til Ærø med  

foreningen.  

Det var en rigtig dejlig  

og hyggelig heldagstur  

fra kl. 9 om morgenen  

til kl. 23 om aftenen. 

 

Og de fremmødte  

havde en begivenheds- 

rig og dejlig tur. 
 

 

 

Julehygge 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

BESTYRELSEN INDKALDER HERVED TIL: 

GENERALFORSAMLING 

Fredag den 23. marts 2018, 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 (2-årig) Modtager genvalg 

 Peter Norden (2-årig)  Modtager genvalg 

 Søren Evald Nielsen (2-årig) Modtager genvalg 

Suppleanter: Kristian Holm-Vrangbæk Olsen Modtager genvalg 

 (1-årig) 

    
8. Valg af Revisorer samt Suppleanter 

På valg er: Karin Rosenbæk (2-årig) Modtager genvalg 

Suppleanter: Søren Hansen (1-årig) Modtager genvalg 

9. Eventuelt 

Bemærk: 

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

stemmeret!                                                                                                       

• Traktementet består atter i år af 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 Lisbeth på tlf.42 15 99 52, senest lørdag den 

17/3 2018.    

Den 17/11 var den alm. fredagshygge omdannet til julehygge med juledekoratio-

ner, adventskranse og pynt.  

Der var mødt mange op, og der blev lagt vægt på det med gløgg og æbleskiver. 


