
Program 

for 2023 

Ordinær generalforsamling 
Onsdag den 8. februar 2023 kl. 10:00 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab for året 2022 
4. Indkomne forslag 
5. På valg er formand for 2 år 

Aase Stryhn Hansen, som modtager genvalg 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Grethe Grave, som modtager genvalg for 1 år 
Vivi Evendal, som modtager genvalg for 2 år 

7. Valg af bestyrelsesmedlem 
Vakant for 1 år 

8. Valg af 2 suppleanter 
1 for 2 år og 1 for 1 år 

9. Valg af 1 revisor for 2 år 
På valg er Ib Larsen, som modtager genvalg 

10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 
På valg er Lissi Poulsen, som modtager genvalg 

11. Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes 
sendt til Aase Stryhn Hansen, Maglemose 9, 4960 Holeby 
eller aasestryhnhansen@gmail.com senest den 1. februar 2023.NB.  
 
Adm. bidrag årligt beløb på 150 kr. samt ved ture,  
hvor der sker egenbetaling, kan dette ske på klubbens 
konto i Danske Bank reg.nr. 9570 kontonr. 12885970 
– og husk med angivelse af indbetalers navn. 

 



Onsdag den 11. januar kl. 10:00 hos Maribo Boldklub 
Vi får besøg af Rita og Erhard Tonnesen fra Holeby. De  
vil tage os med på tur og fortælle om deres rejse til Cuba. 
Derefter spisning. 
Tilmelding senest 4. januar 2023 
 
Onsdag den 8. februar kl. 10:00 hos Maribo Boldklub 
Ordinær generalforsamling. Dagsorden står på bagsiden af 
programmet. 
Vi slutter med bankospil og spisning. 
Tilmelding senest 1. februar 2023 
 
Onsdag den 8. marts kl. 10:00 hos Maribo Boldklub 
Skal vi have en fornøjelig oplevelse i samvær med Band- 
holm husorkester. Vi skal hygge og synge sammen. 
Derefter spisning. 
Tilmelding senest 1. marts 2023 
 
Onsdag den 12. april kl. 10:00 hos Maribo Boldklub 
Vores medlem Jørgen W. Nielsen vil fortælle om sin rejse 16 
dage i Sibirien, hvor de bl.a. sejlede fra Jakutsk op ad floden 
Lena på besøg blandt landsbyerne undervejs til Ishavet. Var  
sammen med Samuel Rachlin, der fortalte om sine oplevelser 
under sin barndomstid hos sine forældre. 
Derefter spisning. 
Tilmelding senest 5. april 2023 
 
Onsdag den 17. maj – afgang kl. 9:00 fra Maribo Boldklub 
Vi skal besøge Julemærkehjemmet i Skælskør. Fortællinger fra 
hverdagen, rundvisning, en snak med børnene m.v., og vi spiser 
på julemærkehjemmet inkl. kaffe. Måske kaffe/te og kage et sted, 
som chaufføren bestemmer. 
Pris kr. 300,00 og hvis tiden er til det – så en køretur i området. 
Bindende tilmelding senest 3. maj 2023

Onsdag den 14. juni – afgang kl. 10:00 fra Maribo Boldklub 
Vi besøger Sukkermuseet i Nakskov. Vi guides rundt i museet 
og ser på de smukke opbygninger, der er lavet af ”sukkerknald”. 
Der kan vises små film, bl.a. af Jens, der har fødselsdag og kører 
med sin far i sukkerroetoget. Vores medbragte mad spiser vi på 
Sukkermuseet. Vi kører i egne biler. 
Bindende tilmelding senest 7. juni 2023 
 
Onsdag den 13. september kl. 10:00 hos Maribo Boldklub 
En fornøjelig dag i samvær med Almar Møller fra Holeby, der  
vil underholde os med skøre og sjove oplevelser. 
Derefter spisning. 
Tilmelding senest 6. september 2023 
 
Onsdag den 11. oktober kl. 10:00 hos Maribo Boldklub 
I dag er demens på programmet. ”En åbenøjner for os gamle”. 
Karin Christiansen kommer og fortæller om de steps, man går 
igennem, når man er på vej til demens og evt. følgesygdomme. 
Derefter spisning. 
Tilmelding senest 4. oktober 2023 
 
Onsdag den 8. november kl. 10:00 hos Maribo Boldklub 
Vandrestøvler – det slipper vi for, når vi sammen med Hans Chr.  
Bendtsen tager på en vandring ad Hærvejen. 
Derefter spisning. 
Tilmelding senest 1. november 2023 
 
Onsdag den 13. december kl. 12:00 hos Maribo Boldklub 
Så kom vi til vores årlige julefrokost. Pris kr. 200,00. Som altid  
håber vi på god tilslutning med masser af julehygge. 
Bindende tilmelding senest 6. december 2023 
 
Tilmelding til Grethe på telefon 6139 1703 eller Aase på 
mail: aasestryhnhansen@gmail.com – evt. SMS 2047 0854. 

mailto:aasestryhnhansen@gmail.com

