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  Hulby GymnastikforeningHulby Gymnastikforening 
Uddrag af beretning ved Hulby Gymnastikforenings generalforsamling 26/2-14 
Vi er nu godt inde i 2014 og har lagt 2013 bag os. Et år der sagtens kan ligne 
alle de andre og alligevel et år med små forskelle. 
Gymnastikholdet inde i Korsør er kommet godt i gang. Jeannette styrer det hele 
med god og fast hånd. Jeg vil her ønske dem forsat god arbejdslyst. Vi havde i 
foråret et ”Åbent Hus” arrangement på stadion, hvor vi præsenterede både Pe-
tanque og Krolf. Det blev til nogle nye petanque medlemmer. Velkommen til jer. 
Krolf er der derimod ikke rigtig gang i. Vi er lidt i et dilemma, fordi kommunen har 
lavet krolf baner ved ældre boligerne både i Korsør og i Vemmelev. De frivillige, 
der skal spille med de ældre og disse ikke er til at hive uden for en dør, ja, så 
spiller de frivillige jo bare selv, gratis. Og det kan vi ikke konkurrere med. Bad-
minton. Banerne er rigtig godt fyldt op og der bliver gået flot til den både med 
ketsjer og munden. Vores samarbejde med Tårnborg er blevet til mere end bare 
at træne sammen, nu låner vi også spillere af hinanden til kampe, til fælles glæ-
de for begge klupper. Vores sene træningstid har heldigvis ikke bevirket at vi har 
mistet medlemmer, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få den gode gamle tid 
tilbage. Gymnastik. Stolemotion og motionsgymnastik i Vemmelev kører Elin helt 
suverænt. Det er hold hvor medlemmerne kender hinanden og hvor nye bliver 
modtaget med åbne arme. Alle får rørt musklerne, og der er også tid til at fejre 
en fødselsdag. Petanque. Vi har haft et godt petanque år. Vi har haft flere stæv-
ner med god tilslutning. Et DGI stævne med 110 deltagere, et Sct. Hans stævne, 
hvor vi spillede om eftermiddagen, med bålafbrænding det sædvanlige sted. Jeg 
tror det var en succes. Besøg af Korsør samt spillet pokalstævne, her vandt vi 
trofæet. Landsstævnet har en særlig plads. Vi havde 2 hold med. I DGIs løben-
de turnering har 5 hold spillet, og fået et hold mere op i række B. Året sluttede 
med DGIs Juleturnering. Trods årstiden, mødte mange op for at vinde anden til 
julebordet. Der er spillet torsdag eftermiddag vinteren igennem. Tak fra Birthe til 
alle for deres store hjælp med stævnerne. Rejseklubben. Den store tur gik den-
ne gang til Berlin og Spreewald. Den korte tur til Samsø, som byder på mange 
interessante steder. Begge ture som sædvanligt i godt selskab. Stavgang.  De 
har også et fast klientel, der møder op hver gang. Og så har de et motto der si-
ger: ”Se kommunen til fods”. Det kan anbefales. DGI. Er blevet stor (måske for 
stor?). Vores ”lokal” afdeling fylder nu hele midtsjælland på tværs. Trekløver. 
Blad nr. 100 udkom i april, og bladet havde dermed 25 års jubilæum. Og det le-
ver i bedste velgående. En stor tak og tillykke med jubilæet til alle, der har gjort 
og gør en stor indsats for at bladet kan udkomme 4 gange om året med oplys-
ninger om, hvad der sker i Ydun og omegn. Økonomi. Foreningen har haft et 
pænt overskud som næste år sikkert skal bruges til at renovere det gamle bold-
hus med. 
Til slut tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Også tak til alle ledere for jeres 
arbejde. Og sidst og ikke mindst tak til alle medlemmerne for jeres arbejde og 
støtte til foreningen. 
Viggo 
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Åben alle dage 

Kl. 7-19 

Tlf: 58 14 00 01 
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BadmintonBadminton  

Banerne er rigtig godt fyldt op og der bliver gået flot til den både med ketsjen og 
munden, hvor der lyder de mærkeligste udbrud over at den der fjerbold ikke lige 
kom over nettet. Herligt at høre alle går op i træningen, som var det en kamp. 
Vores samarbejde med Tårnborg er blevet til mere end bare at træne sammen, 
nu låner vi også spillere af hinanden til kampe til fælles glæde for begge klub-
ber. 
Vores sene træningstid har heldigvis ikke bevirket at vi har mistet medlemmer 
og jeg håber og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få den gode gamle tid tilba-
ge, men jeg kan ikke love noget, før jeg har været til møde om de nye haltider 
for sæsonen 2014 - 2015 
Den afholdte Julefrokost bestående af en omgang Bøf og Bowl blev ikke den 
store succes rent deltagermæssigt, men det var jo nok mest synd for dem der 
ikke var med, for det blev en rigtig fornøjelig og hyggelig aften, med en times 
Bowl, hvor Lis Albrechtsen vandt hos damerne og Arne Nesgaard løb med sej-
ren blandt mændene. Efter Bowlingen var det tid til een 200 grams US-steak 
med diverse tilbehør og det var bare lækkert og perfekt. 
Den nyligt afholdte mini turnering med Vemmelev, Tårnborg og Hulby blev en 
stor succes med ikke mindre end 16 deltagere. 4 damer og 12 herrer. Det blev 
til nogle rigtig gode kampe og 3 dejlige stykker smørrebrød og een øl i cafeteriet 
efter badet. 
Næste arrangement er klubmesterskaberne, som afholdes søndag den 6. april 
kl. 10.00, så afsæt allerede nu denne dag i kalenderen, så vi kan blive rigtig 
mange og få nogle gode kampe. Som noget nyt inviterer vi både Tårnborg og 
Vemmelev spillere til at deltage i vores klubmesterskab. Vi afslutter dagen i ca-
feteriet med smørrebrød og én øl. 
Vel mødt 
Tonni 
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Dyrefoder til alle typer hunde  

Forhandler: 

Ole Rosendahl Pedersen 

Hulbyvej 47 

4220 Korsør 

Tlf. 20285416 / 21270658 

Uniq Food Vestergaard ApS 
Fugdalvej 19 - Hejnsvig 

+45 75 33 85 05 - Fax: +45 75 33 61 
www.uniq.dk - e-mail: mail@uniq.dk 

 

 
 

Så er det blevet tid til afholdelse af vores forårs/afslutningsfest 
som bliver lørdag 

den 26. april kl. 15.00  
i Ydun Forsamlingshus. 

Vi starter dagen med kaffe og kage  
Uddelingen af præmier 
Lidt underholdning  

inden vi går til bords til en lækker  
3 retters menu  

Med grønt tilbehør og sauce 
Pris for deltagelse er 250,00 kr. pr. person 

Tilmelding senest den 14. april til  

Tonni Olsen  
tlf. 5838 2874 

Viggo Thorlacius  
tlf. 5837 4323 



6  

PetanquePetanque  

StavgangStavgang  

Lone Petersen 
Industrikrogen 3 
4241 Vemmelev 

Petanque  stater op tirsdag den 1. april kl. 18.30 
fra 1. maj begynder vi først kl 19.00 
Petanque torsdag eftermiddag starter/fortsætter kl. 14.00 
 
Lørdag den 10. maj er der åbent hus kl.14.00 
Her er alle velkommen til at deltage 
 
Søndag den 25. maj har vi Hulby stævne - DGI 
 
 
 
Jeg håber på et godt petanqueår med sol og sommer og mange gode spil og 
snak. 
Hilsen Birthe 

Så er det igen tid til at få svinget stavene.  
Vi starter mandag den 7. april kl. 19.00  
Vi mødes ved Sommerlyst i Korsør skov 
 
Først skal vi se skoven springe ud, derefter finder vi andre 
spændende steder at udforske. 
 
E+A 
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Frandsen Biler 
58 14 05 56 

* Pladearbejde 
* Forsikringsskader 
* Klargøring til syn 
* Køb – salg af brugte biler 

V/ Jackie Frandsen 
Gryderupvej 109 
4242 Boeslunde 

J.P. Larsen’s 
EL-Service aps 

Berthel Hansens Eftf. 
51 50 34 30 

Kragemosevej 7 
4200 Slagelse 

58 54 18 10 
58 14 01 00 

Grus og sten 

Leveres overalt på 

Vestsjælland 

Direkte fra grusgrav 

- derfor billigst 

Vognmand Ib Rasmussen – Hulby   tlf. 58 38 52 22 

Drejer det sig om 
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HuskesidenHuskesiden  

Ydun Forsamlingshus samler effekter til loppemarked 
hele året rundt. Vi tømmer gerne dødsboer m.m. Ring til  

Kaj-Jørgen, Sv. Aage eller Jan hvis du har noget vi kan bruge, 
så kommer vi og henter lopperne når det passer dig. 

 

        1. april Petanque start Kl. 18.30 HG 

        6. april Loppemarked Kl. 10.00 Ydun 

        7. april Stavgang start Kl. 19.00 HG 

      10. maj Åbent hus Kl. 14.00 HG 

      23. Juni Sct. Hans Kl. 18.30 Vennerne 

      26. April Forårsfest Kl. 15.00 HG 

      25. maj Petanquestævne Kl. 10.00 HG 

Kaj-Jørgen 
 
Sv. Aage 
Jan 

40735041 
 
21607762 
58362120 

Næste nummer af 3-Kløver  
udkommer d. 2. aug. 
Indlæg skal være  

redaktionen i hænde  
senest 1. juli 2014 

Redaktionen  
ønsker alle  
en rigtig god  

og lang sommer 
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BestyrelserBestyrelser  
Ydun       

www.ydunforsamlingshus.dk   

Formand      
Kaj-Jørgen Larsen 40735041 Næstformand  

Kasserer  Jan Grønhøj Olsen 58362120 
Britt Slente Lijegren 22928704 Sekretær  
Leif Hansen 22503843 Janne B. Madsen 58386038 
Sv. Aage Pind 21607762 Suppleant   
Bladudvalg Johny Lauridsen 58385060 
Ole R. Pedersen 20285416 Sonja Andersen 58382221 
Hulbyvej 47@gmail.com       
        

Vennerne       

Formand   Sekretær   
Sv. Aage Pind 21607762 Inga Lauritsen 58385024 
Næstformand  Bladmand   
Erik Larsen 31905196 Gerda Nielsen 58527802 
Kasserer  Suppleant   
Henning Larsen 40408552 Hanne Spangenberg 58534785 
  Kirsten R. Pedersen  21270658 
      
        

Hulby Gymnastikforening     

www.Hulbygymnastikforening.dk     

Formand  Badminton   
Viggo Thorlacius 58374323 Tonni Olsen 58382874 
Næstformand   Petanque   
Ellen Keller 58380145 Birthe Tranegaard 20411445 
Jane Hansen 58380269    
      
Redaktør: Anne Nielsen   3-Kløver udkommer i   
Tlf. 58353804   ca. 500 ekspl. i januar, april 

E-mail: ani@turbopost.dk   august og november   

Se bladet på www.Hulbygymnastikforening.dk 
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KORSØR 
KØKKENCENTER 

V/ Chr. Christensen 
Korsør Landevej 655 

Lille Egede – 4220 Korsør 

Telefon  58 38 53 04 

Egons Busrejser 

Industrivej 25 
 

    Tlf.: +45 70 20 17 47 
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Alt i 
Vinduespolering 
- også ”landture” 

Få et godt tilbud  -   Ring 
20 65 34 08 /  58 38 53 28 

Skal jeres vinduer skinne 
Er jeg let at finde..! 

søndag d. 6. april 
Med auktion og 20 kr. salg  

Dørene åbnes kl. 10.00 

Kom og støt Ydun 

og gør en god handel, der er masser af effekter 

Majken sælger sandwich  
samt kaffe og kage 

 
Pølsevognen står klar  
med pølser m.m. 
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YdunYdun  

Fra bestyrelsen 
Så kom vi gennem vinteren – det gik nemt i år, uden de store udfordringer med 
sne og glatte veje og det besvær, som det kan medføre. 
Nu er det tid til at glæde sig over og til den lyse tid, som vi går i møde. 
Mellem jul og nytår var der juletræsfest i Ydun. Ca. 60 børn og voksne havde 
valgt at deltage. Der var igen i år stort juletræ, godteposer og underholdning af 
nisserne, så det var en hyggelig eftermiddag. 
Der blev afholdt generalforsamling d. 25. februar. Der var ikke det store frem-
møde, idet kun ca. 30 mennesker mødte op. 
Vi startede kl.18 med de traditionelle gule ærter med flæsk og pølse. Til dem, 
som ikke var tilhængere af denne ret, blev der serveret sammenkogt ret. Uan-
set hvad man valgte at spise, var der stor tilfredshed med Majken`s kogekunst. 
Det var meget lækker mad og der var rigeligt af den. 
Kl. 19 begyndte den mere alvorlige del af “festen”, generalforsamlingen. Flem-
ming blev valgt til at styre slagets gang. Kaj-Jørgen aflagde bestyrelsens beret-
ning for året, hvorefter regnskabet blev gennemgået af Britt. Begge dele blev 
godkendt uden yderligere kommentarer. Derefter var det Vennernes tur. Svend-
Aage kom med bestyrelsens beretning, og Henning fremlagde regnskab. Også 
her var der godkendelse uden kommentarer. Anne fra 3-Kløver gav en oriente-
ring og regnskab derfra. Alt foregik i god ro og orden, så vi nåede hurtigt frem til 
kaffen og de lækre pandekager, som også fik megen ros. 
Vi kan nu se frem til årets store dag - loppemarkedet – søndag d. 6.april. Vi 
håber og regner med den sædvanlige gode opbakning i dagene op til og på 
selve dagen. Det mest usikre er nok vejret på dagen, men vi krydser fingre for, 
at det bliver godt og tørt vejr! 
Alle ønskes et godt forår.  
                                          p.b.v. Ole. 
  

Så et lille forårsgruk:   
 

Jeg går hver vår i søvne ud 
med ingenting på fødderne 
og stiller mig i skovens nat 
på jorden mellem rødderne. 

  
... Og vågner, når de sylespidse 

spirer af konvallerne, 
som bryder gennem forårsjorden, 

kilder under ballerne 
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FERIETUREN TIL BORNHOLM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidste nyt 
Der er stadig pladser på ferieturen til Bornholm fra den 16. -  20. juni.  

 
Prisen er 4.675,00 for dobbeltværelse og 5.675,00 for enkeltværelse. 

 
Vi skal bo på hotel Griffen i Rønne. 

 
Yderligere oplysninger og udførligt program over turen kan fås hos Elin 

 
tlf. 5838 2632 eller mobil 2927 0732,  hvor man også skal tilmelde sig. 
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Yduns Venners lotteriYduns Venners lotteri  

I Vennernes lotteri er følgende nr. udtrukket  

Tillykke til vinderne 

       Kr. 200 Kr. 100 Kr. 100 Kr. 50 Kr. 50 

Jan. 65 77 96 35 20 
Febr. 18 61 21 50 62 
Marts 82 43 36 39 26 

Vennerne 
afholder Sct. Hans fest  
Mandag den 23. juni 

Kl. 18.30 spises den medbragte mad 
Kl. 21 tændes bålet 

Øl, vand, kaffe og kage kan købes 
Hvis der er stemning for det, startes der 
med spisning på boldpladsen ved HG’s 

boldhus  
Nærmere information senere 
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Privatfester – foreningsfester – møder og lign. 

Ydun Forsamlingshus  58 38 52 29 

Åbningstider 
Onsdag, Torsdag og Fredag 

Fra kl. 13—18 
www.boeslunderoegeri.dk 

Korsør Landevej 515 
4242 Boeslunde 

Boeslunde 

Røgeri 

Tlf. 27 52 00 71 

Gælder det sangen til festen 
..Mogens klarer teksten 

Mogens Rehder 
Violvej 218, 4220 Korsør 

58 38 50 96 

 


