
Småtur og generalforsamling 
Søndag den 12. februar  

  
På dette års småtur tager Klaus og Per os med til Dalby Skov, der ligger i kuperet terræn, der gør 

vandring en smule udfordrende, men også lidt spændende. Lige udenfor skoven kan man stadig se 

spor efter tidligere lerudgravninger. Leret var af høj kvalitet, og betydelige mængder blev udgravet 

og transporteret til Karlstrup Kalkværk og Cementfabrik, hvor det indgik i cementproduktionen.  

 

 

 

Vi mødes kl. 10 lige før skoven. Drej ad vejen, der udgår fra Dalbyvej ca. 700 m øst for byskiltet Nørre 

Dalby og kør ca. 500 m til en lille plads lige før skoven. Her er med god vilje plads til 3-4 biler. Vi går 

en rundtur i skoven og tager en afstikker og nyder udsigten over Dalby Sø og ser sporene efter 

lergravningen. Herefter kører vi til Aktivitetshuset, Møllevej 11, Borup, hvor vi er ved 12-tiden og 

spiser vores medbragte frokost. Der bliver lavet kaffe/te og foreningen sørger for et stykke kage. 

 

Generalforsamlingen afholdes kl. 13 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

Valg af dirigent 

1. Bestyrelsens beretning 

2. Regnskab 

3. Indkomne forslag  

4. Budget for indeværende år og kontingentfastsættelse for det kommende år 

5. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

6. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter for 1 år 

7. Valg af 2 revisorer for 1 år  

8. Eventuelt  



Bemærk: Karen Margrethe og Ebba er på valg og modtager genvalg.  Vi skal have valgt 1 og helst 3 

nye medlemmer til bestyrelsen.  

Annie og Carl er på valg som suppleanter - begge modtager genvalg. 

Revisorerne: Niels Knudsen modtager genvalg - ny revisor:     bestyrelsen foreslår Arne Levinsen 

 

Mødetid og -sted Søndag den 12. februar 
Kl. 10.00 - Småtur ved Klaus og Per  
Kl. 12.00 spisning i Aktivitetshuset,  
Møllevej 11, 4140 Borup 
Kl. 13.00 generalforsamling 

Medbring: Kikkert og fornuftig påklædning til 
småturen samt frokostpakke, kop, 
tallerken og bestik. 

Tilmelding: Senest onsdag den 8. februar 
til Ebba: ebba.larsen@gmail.com  eller 
Karen Margarethe:kmhoeg@icloud.com  

 

mailto:ebba.larsen@gmail.com

