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  Hulby GymnastikforeningHulby Gymnastikforening 
Uddrag af beretning fra generalforsamlingen 24/2: Så er 2014 pakket sammen 
og lagt på lager. 2015 er startet. Og hvad er der så sket. Den store begivenhed 
var jo nok Elin’s 50 års jubilæum som instruktør, hvilket er rigtig meget i samme 
forening. Vi fejrede Elins jubilæum ved vores forårsfest. Ja, tiden går og det gør 
den også for vores klubhus. Det skal passes og vedligeholdes og i år fik vi 
hjælp til at få understrøget taget. Huset havde sat sig lidt og diverse revner blev 
muret op. Tagrender er monteret ved hjælp af dygtige medlemmer, således at 
regnvandet nu ledes bort. Ligeledes har vi også i året fået lagt fliser foran 
”garagen” til plæneklipperen. Sankt Hans forløb også godt i år. Vennerne afvik-
lede aftenen med bål, mad og drikke og idrætsforeningen lagde grill og ”lokaler” 
til. En tradition der forhåbentlig fortsætter. Gymnastik. Stolemotion og motions-
gymnastik i Vemmelev kører Elin helt suverænt. Jeannettes hold i Korsør kører 
også fint. Mange medlemmer med sved på panden, det er godt for helbredet. 
Petanque. Vi har haft 6 hold med i DGI’s løbende turnering. Vi har også haft 
flere andre stævner. Pokalstævnet mellem Fuglebjerg, Eggeslevmagle og os 
blev vundet af Fuglebjerg. Problemer omkring stævnet med reglerne, som ikke 
alle helt forstod, skal løses inden dette års turnering. Tak til alle for jeres hjælp 
til vores stævner. Rejseklubben. I 2014 var det 10 år siden at Elin og Erling star-
tede rejseklubben. Det skulle fejres med en tur til Bornholm som var det første 
rejsemål. Øen lå der endnu og alle havde en dejlig tur. Den korte tur på en en-
kelt dag gik til Sejerø, hvor en yderst veltalende lokal guide viste rundt. Også en 
god og oplevelsesrig tur. Stavgang. Deltagerne stavrer sig stadig ud af de stø-
vede stier og ser ikke spor slukørede ud. Mange gode ture er blevet afviklet i 
naturen i Korsør og omegn. DGI. Der er ikke så meget at sige om dette. Vi kan 
godt mærke at det er blevet større og at diverse møder, vi deltager i, bliver holdt 
længere væk. Trekløver. Stadig et godt klubblad, hvis regnskab giver overskud i 
år. Sket i det nye år. Slagelse kommune har oprettet en ny foreningsportal, Ak-
tiv Slagelse. Der er en del begynder vanskeligheder og er på nuværende tids-
punkt stadig ikke helt i orden. Vi har i bestyrelsen snakket om at kigge på et nyt 
telt. Evt. ideer efterlyses. Ligeledes vil vi indhente tilbud på udskiftning af et 
gammelt toilet til et nyt med sparefunktion. Vandbrønden bag huset skal også 
kigges efter, da Arbejdstilsynet kræver at man skal kunne komme fornuftigt til 
adgangen og det er vist ikke lige tilfælde i øjeblikket. Afslutning. Tilslut vil jeg 
godt takke alle der har hjulpet med til at vedligeholde huset, skuret og hele sta-
dion, så det ser pænt ud og kan klare alle vejrligets luner. Tak for jeres indsats. 
Uden den kunne det ikke se ud som det gør. Jeg vil også gerne takke bestyrel-
sen for godt samarbejde. Tak for jeres indsats. Og sidst og ikke mindst tak til 
alle medlemmerne for jeres måde at være på. Det reviderede regnskab blev 
forelagt og godkendt. Viggo Thorlacius og Ellen Keller begge blev genvalgt til 
bestyrelsen. Jane Hansen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Marianne Bertel-
sen valgt. Suppleant  Lene Nesgaard blev genvalgt. Revisor Elin Mortensen og 
revisorsuppleant Hanne Spangenberg blev også begge genvalgt. 
Resten fortsætter side 4 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 
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Åben alle dage 

Kl. 7-19 

Tlf: 58 14 00 01 
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BadmintonBadminton  

At være valgt til formand for en afdeling, hvor der aldrig er problemer, og folk er 
glade og tilfredse er jo en sand fornøjelse, og jeg vil benytte lejligheden her til at 
sige jer alle tak for den behagelige måde I er på. En stor tak til Arne for det ar-
bejde du gør for os alle med at sørge for at banerne bliver fyldt op, og alle kan 
komme til at spille. Vores to tilmeldte hold til turnering er velspillende og ligger 
pænt blandt de øverste hold, så det må siges at være rigtig flot af sådan en lille 
klub som vores. Det er et par rigtig gode puljer vi er i, med andre lokale hold, 
hvor alle efterhånden kender hinanden, og det giver jo nogle rigtig hyggelige 
tredje halvlege, hvor snakken går lystigt om stort og småt.  En nylig afsluttet 
julefrokost gik rigtig godt, og det var en hyggelig aften med rigtig god mad til en 
fornuftig pris, som igen blev afholdt i cafeteriet i Hallen, som jo er åbnet på den 
måde, at hvis vi vil afholde et arrangement, hvor vi er over 10 personer, er det 
muligt at gøre dette i cafeteriet. Jeg kunne selvfølgelig godt havde tænkt mig at 
der var flere der kunne deltage end de 14 vi var, men det kan jeg jo håbe på 
kommer til næste år. Af kommende arrangementer skal nævnes vores klubtur-
nering, som afholdes søndag den 19. april i hallen, med efterfølgende smøre-
brød og hygge i cafeteriet. Så jeg håber på bred og stor tilslutning til dette arran-
gement, så vi kan få nogle rigtig gode timer sammen, og på banerne nogle 
spændende lige kampe til stor fornøjelse for alle. Så husk allerede nu at sætte 
kryds i kalenderen. Vores samarbejde med andre klubber er nu blevet udvidet 
med endnu en klub, nemlig Boeslunde. Jeg vil i marts måned lave en lille turne-
ring for alle 4 klubber med efterfølgende smørrebrød og hygge i cafeteriet. Dato 
og tilmelding til dette arrangement kommer der mere om.  
Fortsat god sæson til alle. 
Tonni. 

Fortsat fra side 2 : Fanebærer og fanevagt Elin Mortensen og Vibeke Laurid-
sen blev begge genvalgt. 
Under Eventuelt blev der bl.a. snakket om hjertestarter og førstehjælps kurser.  
Ligeledes også større medie omtale (indlæg) ved stævner og lignende.  
Viggo 
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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 

 
I Ydun forsamlingshus 

Lørdag den 25. april kl. 15.00  
Vi starter dagen med kaffe og lagkage  
Kl. ca. 16.30 uddelingen af pokaler 

Lotteri  
Kl. 17.30 spisning 

Menu 
Anrettet fiskeforret  

Buffet med forskelligt kød, kartofler og salat 
Derefter kaffe med lidt lækkert tilbehør 

Kl. 19.30 underholdning  
Pris for deltagelse er 250,00 kr. pr. person 

Tilmelding senest den 17. april  
til 
 

Tonni Olsen  
tlf. 5838 2874 
 

Viggo Thorlacius  
tlf. 5837 4323 
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PetanquePetanque  

StavgangStavgang  

Lone Petersen 
Industrikrogen 3 
4241 Vemmelev 

Så er foråret på vej, og det er tid til at fatte stavene igen. Vi starter op mandag 
den 30. marts kl. 19 fra Sommerlyst i Korsør Lystskov. Her går vi indtil ca. 1. 
maj, hvor skoven forhåbentlig er blevet rigtig grøn. Derefter aftaler vi i fælles-
skab, hvor vi kunne tænke os at gå næste gang. 
Og man kan altid kontakte Anne tlf. 50553986 eller Elin tlf. 29270732 enten 
med SMS eller telefon, da de altid ved hvor vi går fra. Så hvis nye skulle få lyst 
til at gå med, kan de bare kontakte dem. Og husk at alle er velkommen. Skulle 
man være bange for ikke at kunne følge med i tempoet, deler vi os bare op i to 
hold. 

Så er det ved at være tid for tirsdagspetanque igen, vi starter 7. april kl.18.30.  
Torsdagsspillet fortsætter om eftermiddagen kl. 14 
 
På vores petanquemøde i februar, blev følgende planlagte datoer for den kom-
mende sæson fremlagt. 
17/5 DGI stævne 
23/6 Sct. Hans - start kl. 14.30 med kaffe, derefter overtager Vennerne 
26/7 Korsør stævne 
14/8 Grill petanque 
27/9 Sæsonafslutning 
22/11 Julestævne 
Pokalstævnet der skal afvikles i Fuglebjerg har vi ikke nogen dato på i øjeblik-
ket. 
 
Der er Petanque aktivitetsmøde 26. marts kl. 19.00 i Ringsted Sportscenter, vil 
nogen deltage, er der tilmelding til Birthe senest 22. marts. 
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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. 

 

      22. marts 3-kløver udkommer Kl. 09.00 Vennerne 

      29. marts Loppemarked Kl. 10.00 Ydun 

      30.  marts Stavgang start Kl. 19.00 HG 

        7. april Petanque start Kl. 18.30 HG 

      19. april Badminton klubturn.  HG 

      25. april Forårsfest Kl. 15.00 HG 

      23.  juni Sct. Hans Kl. 14.30  Fælles 

      26. juli Korsør stævne Kl. 10.00 HG 

Kaj-Jørgen 
 
Sv. Aage 
Jan 

40735041 
 
21607762 
58362120 

Næste nummer af 3-Kløver  
udkommer d. 1. aug. 2015 

Indlæg skal være  
redaktionen i hænde  
senest 1. juli 2015 

Redaktionen ønsker  
alle et godt forår  

og 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   

Gerda Nielsen 58527802 Erik Larsen 31905196 

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 

Marianne Bertelsen 58380664    

      

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 
 

     

Din lokale Høreklinik Kirkepladsen 4. 
Læs mere på 

www.bedre-livskvalitet.dk 
Eller ring på tlf. 71 99 99 48 

Din lokale forhandler af  
         -TRÆPILLER- 

Læs mere på 
www.qubik.dk 

Eller ring på tlf. 40 58 03 98 



 11 

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. 29. marts  
I Ydun forsamlingshus 
Dørene åbnes kl. 10.00 

 

Auktionen starter kl. 12   
Derefter 30 kr. salg kl. 13 

 
 

Kom og støt Ydun 

og gør en god handel, der er masser af effekter 



12  

YdunYdun  

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det! 
Ifølge dåbsattesten ville jeg runde et skarpt hjørne i november 2014. Derfor gik 
jagten ind på mulige steder at holde en festlig sammenkomst for familie og ven-
ner. 
Valget faldt på Ydun forsamlingshus, hvor Majken er bestyrer/vært. Efter et par 
sms’er og et kort møde var alting planlagt. 
Invitationerne til Bondebal i Ydun blev sendt, og selve festen forløb fantastisk. 
De uventede og kejtede indslag, som til tider kan ødelægge enhver planlæg-
ning, blev klaret med stor professionalisme fra Majkens side. Maden var super 
tilberedt og der var rigeligt af den. 
Jeg vil gerne her sige tak for en vellykket fest, og varmt anbefale alle der står for 
at skulle holde en fest at kontakte Majken 
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det!  
Venlig hilsen 
John Villadsen 
Hulbyvej 26 
4220 Korsør 

 

Citater til eftertanke: 
Det er sundt at leve sjovt, men det er ikke sjovt at leve sundt. 
Pas på, at alting i livet ikke bare er noget der skal overstås. 

Hvis du følger alle regler, misser du alt det sjove. (Katharine Hepburn) 

Som sikkert mange allerede ved, har forsamlingshuset tabt sagen mod Anett 
Bratved, og vi har betalt hendes krav på kr. 28.000,-  og så er den sag ude af 
verden. Vi skal nu se at komme videre, og jeg syntes ikke vi behøver at gå me-
re i dybden med denne sag. 
 
Kaj-Jørgen Larsen 
Forsamlingshuset Ydun 
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Sommerferietur til Geilo i de norske fjelde fra 15. til 19. juni 
 
1. dag Sejles med DFDS til Oslo 
2. dag Byrundtur i Oslo, og derfra til Geilo, hvor der skal overnattes 2 nætter 
3. dag Udflugt til Hardangervidda - Vøringsfossen (fald på 145 m) - Eidfjord 
4. dag Uvdal Stavkirke - under Oslofjorden - videre til overnatning i Frederikstad 
5. dag Hjemrejse over Svinesund/Norge, Göteborg og Varberg i Sverige 
 
Prisen er 4.695,00 pr. person + 1.350 for enkelt værelse. 
 
Der er stadig ledige pladser  
som kan bestilles hos Elin  
på tlf. 5838 2632 eller 2927 0732 
Om muligt helst inden 1. april 
 

Hjertelig tak for morgensang og gaver til vores guldbryllup 
I gjorde vores dag uforglemmelig 

Kærlig hilsen 
Gunda og Erik 
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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 32 68 34 5 63 

Feb. 70 98 7 17 80 

Mar 22 87 19 10 84 

      

Vennerne 
afholder Sct. Hans fest  
Tirsdag den 23. juni 
Kl. 18.30 kan der grilles  

eller man kan spise den medbragte mad 
på boldpladsen ved HG’s boldhus  

 
Kl. 21 tændes bålet 

Øl, vand, kaffe og kage kan købes 

Jeg vil gerne sige  
alle petanquespillere  

tusind tak for  
opmærksomheden  

ved min  
70 års fødselsdag. 

 
Marianne Bertelsen 
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Privatfester – foreningsfester – møder og lign. 

Ydun Forsamlingshus  58 38 52 29 

Åbningstider 
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 

 


