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 Oplæg til opstartsmøde, søndag, den 2 april v/vagn 
  
Så står vi igen foran at skal ud at gå og samtidig hygge os. Og vi i bestyrelsen håber selvfølgelig 

for stor opbakning, selvom der er mange andre tilbud. 

 

Der har jo gennem de sidste mange år været mange tiltag i klubben. 

 

Pkt. 1 Træningsturene tirsdag aften var knap så godt besøgt sidste år selvom vi var heldig 

med ikke mange gange med regn. Dog skal nævnes vores tur i Kjærgård plantage, 

hvor himlen åbnede sig for os, men ingen sure miner selvom vi blev gennemblødt. 

 

Pkt. 2 Turen langs Kongeåen var ikke det vi havde regnet med, men alle tog det med 

oprejst pande efter mange km. med lidt ufremkommelige vej ikke mindst det sidste 

 Rosa har været ude at gå den sidste del af turen men det var heller ikke den store  

oplevelse. 

 

Pkt. 3 I blev snydt for en bustur men det råder vi bod på i år, hvor vi tager en tur over i de 

Fynske alper, hvor Irene og Arly har venner som vil hjælpe med en gåtur. 

 Irene og Arly har allerede være på Fyn for at rekognoscere for turen og I har noget 

at glæde Jer til 

 Vi har snakket om at vi tage madpakke med til turen. Drikke varer har vi med i 

bussen altså samme udgangspunkt som til Kyst – Kyst og Kongeåturene. Så meld 

Jer til i god tid, det gør det lettere for arrangørerne.  

 

Pkt. 4 Turen til Kjærgård plantage vil vi også gennemføre i år og så blot håbe på bedre 

vejr som sidste år. Men ingen peb selvom vi blev gennemblødt og vi vandrede ind 

imellem lyn og torden. 

 Jeg vil opfordre til at møde op til en rigtig dejlig tur ude i naturen. 

 

Pkt. 5  Vi har i de sidste par år haft en plan hængende over turfører i god tit. Men vil 

meget gerne have nye til at gå foran så det ikke Torden Skjolds soldater. 



Så kom hen til Irene, hun vil blive meget glad, hvis der er nogen der vil tage 1 

enkelt tur vi skal nok hjælpe. Vi skal nok hjælpe ved tilrettelæggelse af turen. 

 

Pkt. 6 Så har der igen været snakket om at slette rast på 10 km turene tirsdag aften?  

Hvis der er nogen der ikke vil bruge 10 min. på rast er de velkommen til selv at 

finde hjem, vi kan dog ikke stemple i bøgerne, da vi ikke kende vejen hjem. 

 

Pkt. 7 De fleste af jer modtager Gang Nyt på IT og det håber jeg I er tilfredse med men vi 

har stadig 15 – 20 stykker Rosa cykler rundt med. Men det det har lette både os og 

posten ikke at skal rund med Gang Nyt. 

 Vi skal så blot sikre os at alle får Gang Nyt og at I kan skrive den ud ellers må 

komme til Irene. 

 Jeg mener at Irene gerne vil have Jer til at rette oplysningerne vedr. adresse og bl.a. 

alder. Så vi har de rigtige adresser og  hvornår I er fødet, det har noget med 

tilskuddet fra kommunen at gøre. 

 

Pkt.8 Der er ofte forvirring med stempling af trænings turene det har vi vedtaget i 

bestyrelsen og det er skreven ned, og reglerne er hængt op i kælderen. 

 For at se vandretur i andre klubber, kan i gå på nettet under vandrekalenderen. 

 

Pkt. 9 NYHED: DMF som vi er medlem af har gennem mange år arrangeret velgørenheds –

vandring, men har slettet det fremover. Det mente jeg var synd og foreslog derfor 

bestyrelsen at vi i Landstrygerne fortsætter med at gå. Jeg snakkede så med vores 

borgmester om at gå for noget lokalt. Vi har så lavet aftale med Genoptrænings-

center Lunden at overskuddet går ubeskåren til dem, som de så kan arranger ture 

eller andet for. Og jeg har aldrig set en så glad pige nemlig Annemette som er leder. 

Og hun ville ønske at der evt. er nogen som kunne tænke sig at besøge Lunden en 

gang imellem. 

 Sidste år var der 150 ude at gå velgørenhedsvandring og jeg håber at vi alle vi 

støtte op om det lokal tiltag, ved at snakke med venner og bekendte om at 

overskuddet denne aften går ubeskåren til en rigtig god sag LOKALT. 

 Jeg har så haft møder med Annemette, som er leder på Lunden og hun er helt oppe 

i den syvende himmel. Da hun bl.a. har en stor ønske om at kan giv alle beboerne 

en julegave eller arranger en grill aften, hvor hun gerne så deltagere udefra evt. 

med en lille gåtur.  

 Bestyrelsen har afholdt et møde med kommunen, som var med på ideen og vil 

gerne være os behjælpelig med det har brug for sidste år og vi havde en rigtig dejlig 

døgn sammen.    

 Jeg bliver skuffet hvis vi ikke kommer op på 200 mennesker 

 

Pkt. 10 Der har været afhold Lady Vork i Skjern hvor der deltog ca. 2500 kvinder og dem 

der var med fra Landstrygerne havde en stor oplevelse så meld Jer til et samlet 

hold igen i år. 



 Jeg håber også vi ses i Ølgod til stafet for live og jeg kan oplyse at vi kom med det 

næst største sponsorat sidste år og vi havde en rigtig dejlig døgn sammen. 

 Det kunne være dejlig hvis nogen kendte nogen der vil være sponsorer. 

Vi havde også en god Julemærkemarch og kunne sende et pænt beløb afsted til 

Julemærkefonden men her kan vi også bruge sponsorstøtte. Kommunen støttede 

sidste år med 3000 kr. 

 

Pkt. 11 Sidste år gjorde jeg opmærksom på at vi skal overholde færdselsloven når vi færdes 

på gade og veje, da det har noget med forsikring at gøre og jeg gør igen 

opmærksom på at det er Jeres egen forsikring der skal dække hvis der sker uheld 

også på treide mand. Landstrygerne kan ikke tegne nogen forsikring. 

 Det kan vi måske nok men det er meget dyrt. 

 

Pkt. 12 Jeg har lovet Irene at gøre opmærksom på at Landstrygerne er gået på Facebook og 

hun vil gerne hvis nogen vil nogen vil støtte med indlæg.  

 

Pkt. 13 Så håber jeg at I vil nyde at komme ned i kælderen, der er udbedret skade, malet 

og gjort rent. 

 Det vil jeg hermed sige Irene – Arly – Hans og min egen kone Rosa tak for og jeg fik 

også lov til at være med.  

 

Pkt. 14 Så vil jeg slutte med at sige Jer tak fordi er mødt frem i dag og håber på stor støtte 

når vi kommer i gang tirsdag aften. 

Jeg skal så blot minde Jer om kontingent som i kan sende på den konto nr. som står 

i Gang Nyt eller i kan betale til Irene . 

Så kan jeg oplyse at Irene har lavet et medlemskort som i kan have i Jeres pung så I 

ikke er i tvivle om i har betalt. 

Til dem der har betalt kom til Arly og få Jeres medlemskort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 


