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Dagsorden for Gå-motions klubmøde torsdag den 4. november 

kl. 11.30 i klubhuset 

 

Ordstyrer: Gå-udvalget foreslår Tove Wikkelsø 

Referent: Bodil Madsen 

Traktement grovbrød, kaffe, te, ost, pålæg og frugt. 

Stemmetællere: Gå-udvalget foreslår Else Christensen og Bente Aalund. 

1. Gå-udvalgets beretning for 2021 ved Colleen Nielsen/Inger Vinther 

2. Valg af gå-udvalgsmedlemmer for 2022  

a. Inger Vinther genopstiller  

b. Hanne Baun Pedersen genopstiller  

c. Lene Immerkær genopstiller 

d. Colleen Fay Nielsen genopstiller 

e. Maj-Britt Siggaard genopstiller ikke 

f. Bodil Grønlund Madsen genopstiller 

g. Nye kandidater: xxx 

3. Gavekassen ved Inger Vinther  

4. Evaluering af ture og arrangementer 2021 

a. Ture fra klubhuset 

b. Endags- og flerdagsture 

c. Fester og arrangementer 

5. Grovskitse for aktivitetskalender 2022. (Se note 1, 2, 3), 1 

a. Forslag til nye ture  

 

1. Gå-udvalget foreslår, at der højst planlægges 8 - 10 madpakketurer 
(endagsudflugter). Begrænsningen styrker klublivet og gør det lettere at tage 
godt imod nye medlemmer. 

2. Gå-udvalget ønsker at prioritere nye ture over gamle ture. Der skal også være 
plads til impulsture, hvis nogen får en god idé i årets løb. Eksempelvis kan ture 
til Æbelø eller Svelmø hurtigt arrangeres via mail, når vejret arter sig hertil. 
Impulsturene ligger ud over de 8 - 10 madpakketure. 

3. Afdelingen kan give tilskud til endagsture, hvis egenbetalingen overstiger 50 kr. 
per deltager. Der gives op til 35 kr. per deltager - dog kun det beløb, der 
overstiger 50 kr. Tilskud til flerdagsture er pt. 35 kr. pr person pr. dag.  
Regnskab for flerdags-turene afleveres til gå-udvalget efter turene. 
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b. Endagsdagsture  

c. Flerdagsture  

d. Fødselsdagsfest. Gå-udvalget foreslår ikke noget endnu, men afdelingen har 

fødselsdag 26. april (startet 2001) 

e. Klubmøde. Gå-udvalget foreslår 3. november  

f. Løvfaldsfest/julefrokost. Gå-udvalget foreslår 17. eller 24. november  

g. Andre arrangementer fx: 

• Oplæg om et sundhedsrelateret emne ved Tata Ringberg 

• Sangdag egenhændigt eller ved Jette Gundestrup og Mette Stig 

• Intromøde for nye gå-piger ved gå-udvalget. 

6. Turledermøde med planlægning af endelig aktivitetskalender 2022. Gå-udvalget 

foreslår 20. januar 

7. Indkomne forslag fra gå-pigerne - der er ikke sendt nogle forslag 

8. Orientering om klubhus. ved Hanne Baun 

9. Vask af klude- og viskestykker i 2022. FSM og FOK skiftes til at vaske en gang om 

måneden, sådan at hver klub vasker 6 gange årligt. Kirsten Jensen har sørget for 

vores vaske-tjans det sidste par år.  

10. Har gå-pigerne punkter til FSMs generalforsamling? 

11. Eventuelt. 

 

 

Bilag til dagsordenen 

Bilag 1: Oversigt over endagsture 2016 - 2021. 

Bilag 2: Skema Gå-motions aktivitetskalender 2021. 

 


