
Ud og Oplev

Klubben for enlige M/K’ere



Hvem kan blive medlem?
Alle singler over 30 år kan blive medlem. 

Hvad er formålet?
 At mødes med ligesindede om fælles interesser.
 Positiv udvikling og godt kammeratskab.

Hvilke interesser?
Et bredt udsnit. 

For tiden fungerer følgende grupper:

Gruppe 1 – Kulturgruppen
Gruppe 2 – Naturgruppen
Gruppe 3 – Bowling
Gruppe 4 – Biografklub

Medlemmer kan til enhver tid planlægge andre arrangementer el-
ler oprette nye og spændende emnegrupper.

Der lægges stor vægt på, at alle medlemmer i kortere eller længere 
perioder er aktive i en eller flere grupper. På den måde sikres klub-
bens dynamik og fortsatte eksistens.

Hvordan planlægges?
Grupperne mødes fire gange om året og koordinerer aktiviteterne, 
hvorefter der udsendes et program.

Er det dyrt at være med?
Nej, det koster kun 150,- kr. årligt



Hvor foregår arrangementerne?
Nogle gange om året afholdes fællesmøder, ofte med et kulturelt 
indslag. 
Fællesmøderne foregår i Frivilligcenter Herning, 
Fredensgade 14, Herning. Se i programmet. 

Markedspladsen ved Møllegade i Herning er ofte startsted 
ved ture/arrangementer, men det oplyses ved hvert arrangement. 
Ved tvivl – ring til kontaktpersonerne for det pågældende arran-
gement.
 

Tilmelding til arrangementer
Tilmeldingsfristen fremgår af programmet og alle tilmeldinger er 
normalt bindende, således at alle tilmeldte hæfter for sin andel af 
eventuelle udgifter.
Hvis refusion er muligt, hæfter man ikke.

Transport
Fælles transport i private biler søges altid etableret. 
Pris pr. km/pr. bil = 2 kr. Fordeles efter antal passagerer.

Noget for dig?
Indmelder du dig i klubben, modtager du programmet fire 
gange og medlemsliste en gang årligt. 
(Ønsker du at stoppe dit medlemskab, lader du bare være med at 
betale det følgende års kontingent.)
For yderligere informationer om klubbens aktiviteter, henven-
delse til bestyrelsen. 



Hvem leder klubben?
Udover interessegrupperne har klubben en bestyrelse, der p.t. er 
sammensat af nedenstående medlemmer:

Bestyrelsen: 
Formand Grethe Andersen 41 19 80 03
Næstformand Inge Hjorth 
Kasserer Kirsten Pedersen 
Sekretær Inger Clausen 
Menigt medlem Edel Skovborg   

Alle er valgt på den årlige generalforsamling ifølge klubbens ved-
tægter. Efter indmeldelse i klubben tilsendes du en fortrolig med-
lemsliste samt klubbens vedtægter.

HISTORIE!
Klubben blev startet i august 1985 og der har fra begyndelsen væ-
ret stor tilslutning til klubben og 
dens arrangementer. Der er for tiden ca. 75 aktive medlemmer fra 
Herning og omegn. 
Der er ikke tale om en ægteskabsklub, men en klub, hvor det cen-
trale er et godt kammeratskab, der kan virke inspirerende på os 
alle. 

VI SES!

Opsætning og print: Frivilligcenter Herning


