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                          Nyhedsmail nr. 1 - 2015 

 

 

 

 

Nytårsforsættet er nu lavet. Badevægten ømmer sig efter et besøg, fitnesscentret besøges flittigt, 
for at få den fede jul af sig. Husk nu på, at det ikke er december der gør en fed, det er januar til 
november. 

Velkommen til årets første nyhedsmail hvor der er fokus på: 

 
 
Kontingent 
Stævnepladser 2015 
Fælles sommerferie 

 
 

Kontingent for 2015: 

Foreningens kasserer vil inden for meget kort tid, fremsende dette åres kontingent, 250 kr. pr. 
medlem/familie der skal betales. Hold øje med din mail og få betalt kontingentet med det samme, 
det sparer Jørn for en masse arbejde. Seneste betaling er 1 april. 

 

Stævnepladser 2015 

Årets stævnepladser er endelig besluttet og der er sat stævneansvarlig på. 

Her er så tid og sted: 

14 – 17 maj: Opstart og generalforsamling  
Nysted Strand Camping 
Stævne ansvarlig : Ib Larsen 

5 – 7 juni: Midtvejsstævne 
Bogense Strand Camping 
Stævne ansvarlig: Vagn Ove 
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22 – 23 august: Afriggerstæve  
Fårup Sø Camping 
Stævne ansvarlig : Lise Lünell 

Læs mere på hjemmesiden om stævnerne og om den enkelte plads. Der åbnes op for tilmelding til 
alle 3 stævner den 1. april. Tilmelding sker via hjemmesiden. 

 

Næste nyhedsmail vil der stå mere om tilmelding til stævner, generalforsamlingen, Bingo og 
fællesspisning efter generalforsamlingen 

 

Fælles sommerferie 

Sidste år var der igen nogen der lavede fælles ferietur i Danmark eller sydpå. Opfordringen er om 
der er nogen der har lyst til dette igen og måske kunne der være endnu flere med, læs f.eks. 
nyhedsmail 6-2014 hvor der er rejsebeskrivelse. 

Hvis der er nogen der har lyst til fælles ferietur, så skriv en mail om hvor man kunne tænke sig at 
tage hen og i hvilken periode. Send en mail til næstformanden, så kommer opfordringen / ønsket 
med i den næste nyhedsmail. 

 

Medlemmer 

Vi har fået en udmeldelse, det er Kirsten og Torben Jørgensen som har valgt at sælge deres 
Combi-Camp og har samtidig valgt at melde sig ud. Vi takker Kirsten og Torben for mange dejlige 
timer sammen.    

 

 


