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Referat fra klubmøde i gå-motion 2022 

Torsdag den 3. november kl. 11.30 i klubhuset 

 

Ordstyrer: Gå-udvalget foreslår Tove Wikkelsø, som vælges 

Referent: Bodil Madsen 

Traktement: en let frokost 

1. Gå-udvalgets beretning for 2022 ved Inger Vinther 

Gå afdelingen har 128 medlemmer, det er +10 i år 

2. Valg af gå-udvalgsmedlemmer for 2023 * 

a. Inger Vinther genopstiller  

b. Hanne Baun Pedersen genopstiller for et år mere 

c. Lene Immerkær genopstiller 

d. Colleen Fay Nielsen genopstiller 

e. Bodil Grønlund Madsen genopstiller 

f. Nye kandidater: Helle Kistrup Kamuk, Elisabeth Lund og Helle Mogensen. 

Alle vælges med applaus 

*) bemærk, at flere fra det nuværende gå-udvalg er parat til at sidde i gå-udvalget i 

endnu et år, for at give stafetten videre til et nyt gå-udvalg, men så er det slut.  

3. Gavekassen ved Inger Vinther  

Vi startede med 3000 kr., der er brugt 3600 kr., men der er kommet penge ind fra 

overskud ved ture og sommerfest. Vi har nu ca. 2000 kr. Vedtages 

Der diskuteres om der kun skal gives gaver ved runde og halvrunde fødselsdage. 

Evt. indsamling Vedtages ikke 

4. Evaluering af ture og arrangementer 2022 

a. Ture fra klubhuset, ingen kommentarer 

b. Endags- og flerdagsture, kun ros 

c. Fester og arrangementer, kun ros 

I løbet af sommeren besluttede vi i gå-udvalget at ændre kørselsgodtgørelsen fra 2 kr. 

pr. km til 3 kr. pr. km, da benzinpriserne steg til over 17 kr. pr. liter. Nu er benzinprisen 
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ca. 15 kr. pr. liter, så vi foreslår, at vi justerer km taksten til 2,50 kr. pr. km., vedtaget 

med applaus 

5. Grovskitse for aktivitetskalender 2023. (Se note 1, 2, 3), 1 

a. Forslag til nye ture  

b. Endagsdagsture  

Korinth til Ringe: Vibeke og Bodil Aalund 

Avernakø: Vibeke og Helle Kistrup 

Gråsten: Elisabeth 

Krengerup/ Hårby: Anne Marie 

Als: Merethe Ewald og Elisabeth Lund 

Bjørnø: Jette Larsen 

Damsboskoven: Bodil Madsen, Merethe 

Dyreborg: Lene Udenby, Lilli Svarer 

Helvedes Hule: gå udvalget 

Horneland: Tove Vikkelsø, Kirsten Jensen og Karen Tolle. 

Nørresø: Karen Bilde Olsen og Inger Vinther 

Blomsterfestival: Annie Henriksen 

 

Tove Wikkelsø forslår, at man så vidt muligt skriver om turen kan afkortes, 

så nogen der ønsker at gå en kortere tur også kan deltage. Dette vedtages. 

c. Flerdagsture  

Gendarmstien: Elfi Bork, Vibeke Verner og Inge Hansen 

Kyst til Kyst: Inger Vinther og Bodil Madsen 

Ærø: 2 dage Vibeke Verner og Lilli Svarer 

Kalk Caminoen: 3 dage Bente Aalund 

Assens by Night: 3 dage 21-23 juni Else Garde Christensen, Ingerlise 

Paustian, Randi Rasmussen 

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

fødselsdag 26. april (startet 2001) Forslag fra Tove Wikkelsø som 

”børnefødselsdag” dvs. vi arrangerer fest i Troldeland 

e. Klubmøde. Gå-udvalget foreslår 2. november  
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f. Løvfaldsfest/julefrokost. Gå-udvalget foreslår 16. eller 23. november  

g. Andre arrangementer fx: 

• Sangdag egenhændigt eller ved Jette Gundestrup og Mette Stig 

Forslag: 26 oktober 

• Intromøde for nye gå-piger ved gå-udvalget. Forslag 28. september 

6. Turledermøde med planlægning af endelig aktivitetskalender 2023. Gå-udvalget 

foreslår 26. januar 

7. Indkomne forslag fra gå-pigerne –  

Forslag fra Inge Petersen Foredrag af Erik Vinther om sundet og forandringer der er 

sket siden søen blev etableret 2001 Vedtages 

8. Orientering om aktivitetshus. ved Hanne Baun  

Der er nu ca. 7 foreninger, der vil være med. Der skal udarbejdes ny plan for 

klubhus. Det gamle forslag er skrottet 

9. Har gå-pigerne punkter til FSMs generalforsamling? Ingen forslag, der er 

generalforsamling i februar 

10. Vask af klude- og viskestykker i 2023. FSM og FOK skiftes til at vaske en gang om 

måneden, sådan at hver klub vasker 6 gange årligt. Hanne Krogh Jensen har sørget 

for vores vaske-tjans i år.  Fortsætter 

11. Eventuelt. Anne Marie fortalte at FSM vil Lave fælles klubtur til Harzen igen til 

næste år. Det bliver 31 august til 3 september. Man vil gerne have et medlem med 

fra hver afdeling i planlægningen. Ingen meldte sig fra gå afdelingen, hvis nogen vil 

melde sig skal henvendelsen ske sig til Freddy tlf 20765455 inden primo december. 

12. Mødet slut ca. 1345 

 

 

 


