5. marts 2016

Medlemsmøde
Referat af medlemsmøde i Fodslaw Nyborg onsdag den 2. marts 2016 kl. 19:30
med følgende:
Dagsorden:
1) Bordet rundt. Medlemmernes forventninger til foreningen.
Spørgsmål og ønsker til bestyrelsen.
2) Nyt fra bestyrelsen.
3) Evt.
Tilstedeværende fra bestyrelsen.
Stig Gorm Jensen (formand), Bo Nielsen (ordstyrer), Vibeke Munch Schou (referent),
Bente Carney og Christa Skøtt.
Formand Stig Gorm Jensen bød velkommen til de 7 fremmødte medlemmer og håbede på
et godt møde, hvor alle får mulighed for at fremlægge ønsker og spørgsmål til bestyrelsen.
Foreningen har nu eksisteret i 6 mdr. og har nu 20 medlemmer. Det er på tide at holde et
evalueringsmøde, og høre om foreningen lever op til medlemmernes forventninger.
1) Generelt en positiv tilbagemelding fra alle medlemmer. Alle var glade for at der var
kommet en Vandreforening i Nyborg. Alle nød de ugentlige motionsture og stor
tilfredshed med de arrangerede ture.
Bedre information
Men al begyndelse er jo svær - og det var et stort ønske fra alle om bedre information
om hvornår og hvorfra turene afvikles. Ikke alle er jo bruger af Facebook og
hjemmesider, så derfor var der tilfredshed med 'Medlemsbladet' med kalenderen med
dato for motionsturene. Men ikke alle havde kendskab til bladet.
Svar fra bestyrelsen:
Bestyrelsen vil undersøge, hvad det koster, at få trykt 'Medlemsbladet' i farver og få det
uddelt til alle medlemmerne. Det kan også bruges til at skaffe flere medlemmer, hvis
'Medlemsbladet' var tilgængeligt på f.eks. Nyborg Bibliotek, Turistforeningen, Ældre
Sagen eller Senior Info. Det bliver også muligt, at download 'Medlemsbladet' fra
hjemmesiden www.fodslawnyborg.dk.
Samkørsels regler
Medlemmerne ønskede bedre information om samkørsels reglerne, hvorfra og hvornår.
Svar fra bestyrelsen:
Om søndagen foregår al samkørsel fra Lauses Grill fra Havnen i Nyborg og hvis ture
om onsdagen foregår al samkørsel fra Danehofskolen.
Vær opmærksom på samkørsels tidspunktet for de enkelte ture. Foreningen bestræber
sig på, at få koordineret samkørsel, så alle får mulighed for at komme med på de
arrangerede ture. For kortere ture betales 10 kr. og længere ture efter aftale med den
man kører med.
Hvis der er spørgsmål, kan man kontakte formanden Stig Gorm Jensen 65372722
eller Bente Carney 51370859.

2) Søndage med 2 ture at vælge i mellem
Fra 1. april 2016 er der fast motionstur fra Lauses Grill om søndagen. Der er turledere
på og der er ture på 1 time til 1 1/2. Starttidspunktet er fremover kl. 09:30 …..
eller du kan....
vælge, ifølge kalenderen, om du vil med på andre Fodslaw ture med samkørsel fra
Lauses Grill. Du vælger selv, men hold dig opdateret med tidspunktet for samkørslen på
www.fodslawnyborg.dk. eller 'Medlemsbladet April - Juni 2016'.
Onsdag fra Danehofskolen
Fra 1. april 2016 er der fast motionstur fra Danehofskolen om onsdagen kl 18:30.
Hvis der er ture til andre steder i kommunen, er samkørsel fra Danehofskolen, men hold
dig opdateret med tidspunktet for samkørslen på www.fodslawnyborg.dk eller
'Medlemsbladet April - Juni 2016'.
Det blev foreslået kun at afholde medlemsaften en gang om måneden med kaffe
og kage.
Flere hjælpere søges
Det vil være en stor hjælp, hvis der var nogle medlemmer, som kunne tænke sig at
være med til at løfte nogle af opgaverne i foreningen. Vi mangler f.eks. flere turledere til
at gå forrest i flokken, og som vil være med til planlægningen af forårets ture.
Tænk over det og snak med en fra bestyrelsen.
Facebook gruppe er oprettet
Bente har oprettet en lukket facebook gruppe 'Fodslaw', hvor vi kan koordinere aftaler
og samkørsel. Prøv dig frem og har du spørgsmål, kan du kontakte Bente Carney
51370859.
Ullerslev Forårsudstilling d. 19. og 20. marts 2016.
På udstillingen i Ullerslev er der fremvisning af frivilliges aktiviteter i Nyborg Kommune.
Vi har tilmeldt os arrangementet for at få kontakt til andre foreninger og for at få
mulighed for at fortælle om Fodslaw Nyborg. Vi sætter en stand op fredag den 18. og
udstillingen er åben lørdag fra kl. 13 - 17 og søndag fra kl. 13 – 16.
3) Intet
Formanden takkede for god ro og orden og kaffe med kage.

Vibeke Munch Schou, referent

