19. maj 2021
Kære turledere

Walk & Talk og frokost
Bestyrelsen i afdelingen har nogle emner, som vi gerne vil drøfte med jer; noget om vores arbejde
fremadrettet. Derfor vil vi gerne invitere jer på en Walk & Talk med efterfølgende frokost på Kongenshus
Kro og Hotel.
Søndag den 15. august. Vi starter med Walk & Talk-mødet ud over heden eller i Søgård Mose kl. 10, og
efterfølgende er der frokost på kroen kl. 13.
Vi melder det ud allerede nu, så du kan afsætte datoen – de videre detaljer om indholdet i diskussionerne
og tilmelding kommer senere. Arrangementet er kun for turledere og bestyrelsen; altså uden
ægtefæller/partnere denne gang. De vi blive inviteret med til nytårskuren, som vi forhåbentlig kan
genoptage i 2022.

Lempede restriktioner og tilmelding
Som I nok har bemærket, lempes restriktionerne væsentligt den 21. maj. Vi må forsamles op til 100
sammen udendørs. Det betyder i praksis, at vi afskaffer tilmelding til turene.
UNDTAGELSER:
• De ture, hvor tilmelding allerede er åben (dvs. indtil 3. juni) fastholdes tilmelding, medmindre
turlederen beder om at få den fjernet.
• På de ture efter 3. juni, hvor turlederne udtrykkeligt har bedt om begrænset antal og/eller
tilmelding fastholdes den naturligvis. Se liste nedenfor. Listen opdateres hele tiden og der er link til
den aktuelle liste på turledersiden på hjemmesiden.
• Øvrige ture, hvor turlederen beder om begrænset antal og tilmelding. Giv besked til mig senest 2
dage før turen, dvs. senest 2 dage før tilmeldingen åbner
•
•

Det vil tydeligt fremgå ved turbeskrivelsen på hjemmesiden (i overskriften), hvis der er tilmelding.
Hvis du ved allerede nu, at du har ture i juli/august, hvor du ønsker tilmelding og
antalsbegrænsning, kan det også nå at komme med i VandreLiv, hvis jeg får besked senest 24. maj.
Det er altså dig, der suverænt bestemmer, om der er tilmelding og deltagerbegrænsning på din tur!
Er der utilfredshed, henviser du til mig.
Mange vandrehilsner På bestyrelsens vegne
Vagn

Link til liste over tilmeldingsture

