Nyborg den 5. november 2015

Onsdag den 4. november 2015 kl 19, Skovbrynet 17, D i Nyborg, blev der afholdt stiftende
generalforsamling med oprettelse af Vandreforeningen Fodslaw Nyborg.
Der var fremmøde med i alt 26 interesserede og besøg fra hovedbestyrelsens medlemmer,
formanden for DMF samt Regionsrepræsentant Arthur Beuschau.
Stig Gorm Jensen bød velkommen og takkede for det store fremmøde.
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Valg af dirigent blev Bente Carney.
Valg af referent blev Vibeke Munch Schou.
Valg af stemmetæller blev Arthur Beuschau og Käthe Beuschau.
Stig fortalte kort, hvordan han fik ideen til at oprette eller genetablere en vandreforening i
Nyborg. Han foreslog, at foreningen skulle hedde Fodslaw Nyborg.
Godkendelse af vedtægter for foreningen.
Bo Nielsen gennemgik vedtægterne, og der var ønske om tilføjelser:
'Der skal være adgang til referater fra generalforsamlinger'.
11 stk.3. 'Materialet skal være offentligt tilgængeligt'.
Vedtægterne blev godkendt.
Valg af bestyrelse.
1) Som formand blev Stig Gorm Jensen valgt (2 år).
2) Som kasserer blev Bo Nielsen valgt (1 år).
3) Bestyrelsesmedlem blev Vibeke Munch Schou valgt (2 år).
Bestyrelsesmedlem blev Christa Skøtt valgt (1 år).
Bestyrelsesmedlem blev Bente Carney valgt (1 år).
Valg af suppleanter.
1) Susanne Larsen blev valgt.
2) Flemming Jørgensen blev valgt.
Valg af 2 revisorer.
1) Rita Nielsen blev valgt (2 år).
2) Else O. Jørgensen (1 år).
Valg af revisor suppleant.
1) Sandy Nielsen blev valgt (1 år).
Eventuelt.
1) Foreningen har fået tegnet et logo, som blev godkendt.
2) Der blev informeret om indmeldelsen i klubben med et årligt kontingent på 290 kr. for et
medlem. Øvrige familiemedlemmers pris vil fremgå af hjemmesiden. Indmeldelsen skal
foregå på foreningens hjemmeside og husk at tilføje den lokalafdeling, man ønsker.
Kontingentet skal man selv indbetale på foreningens konto. Som medlem modtager
husstanden et Stempelkort, Medlemsblad og en Vandrekalender for 2016.
3) Stig ønsker at samle et turudvalg, så der kan opstartets nogle arrangementer.
Formanden sluttede af og takke for det store fremmøde, god ro og orden samt kaffe og kage.
Vibeke Munch Schou
Referent

