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  Hulby GymnastikforeningHulby Gymnastikforening 
Hulby Gymnastikforenings generalforsamling 23/02 2016. 
32 deltog og Arne Nesgaard var dirigent. Uddrag af formandens beretning:  
2015 bærer i høj grad præg af bygning af den store åbne terrasse. Vores telte 
var gået i stykker, så vi valgte at finde på noget andet. Med stor hjælp fra Kaj 
Nygaard blev der lavet tegninger, som kommunen godkendte. Og terrassen blev 
stille og roligt bygget op ved dygtige medlemmers hjælp. Siderne fra de gamle 
telte blev tilpasset terrassen, og kunne nu lukkes helt af for blæst udefra. Vi har 
nu et hus og en dejlig stor terrasse som kan huse et stævne med deltagelse af 
ca. 100 personer. Vi glæder os til at fremvise det til de kommende stævner. Vi 
har udskiftet et toilet og vandbrønden bag ved huset er renoveret, så adgangen 
til den er blevet bedre. Badminton. v/Tonnis indlæg: Vores 2 hold har ikke kla-
ret sig så godt i år, men der har været rigtige gode kampe, og vi kunne lige så 
godt havde vundet, men manglede lige det sidste held. Alt i alt en god sæson. 
Søndag d. 10. april kl. 10 i Vemmelev hallen afholdes klub-turnering for Tårn-
borg-Hulby. Det er mig forsat en glæde at være formand for afdelingen. Jeg er 
på valg i år og modtager genvalg, men er der andre, der skulle have lyst til at 
tage over, så er det ok. Gymnastik. I motions-gymnastikken, som Elin kører, får 
alle rørt alle de muskler som til dagligt ikke kommer i gang. Det samme gælder 
også for stolemotionen. Det har vi alle godt af, måske især vores generation. 
Inde i Korsør hundser Jeanette med sit hold, hvor alderen også ligger mellem 
ca. 60 og 85. Det er et fint og godt hold, siger hun, og regner med at de forsæt-
ter næste sæson også. Dejligt at der er nogen der vil holde gang i seniorerne. 
Petanque.  Vi har haft 6 hold med i DGIs løbende turnering. Vi har haft mange 
gode timer rundt om på forskellige baner, og vi har haft vores sædvanlige stæv-
ner med god tilslutning. Rejseklub. I år gik den lange tur til de norske fjelde. En 
tur som startede med sejlads til Oslo med dertil hørende buler på vandet. Man-
ge dejlige oplevelser kom bussen forbi, kørt meget professionelt og godt af vo-
res faste chauffør Niels. 1-dags turen gik til Næstved. Derfra en sejltur forbi 
Gavnø Slot for at ende i Karrebæksminde. En god frokost på De Hvide Svaner 
og derefter videre til en interessant rundvisning på Herlufsholm Kostskole. En 
dejlig tur. Stor ros og en lige så stor tak til Elin som arrangør af begge ture. Og-
så tak til alle dem der sørger for mad og kager på turene. Stavgang. Er der ikke 
så meget at sige til. Der bliver gået en stor del af året, i hvert fald indtil det bliver 
for mørkt om aftenen. Trekløver. I sidste nummer (nr. 111) havde jeg et indlæg, 
hvor jeg stillede det spørgsmål: ”Hvordan ønsker vi vores blad skal se ud. DGI. 
Bruger vi både i badminton og petanque. Vi deltager i nogle af deres faste stæv-
ner og arrangementer, og det er helt fint. Informationer modtaget på PC bliver 
hængt op på tavlen i klubhuset. Sket i det nye år.  Slagelse Kommune har 
skrottet foreningsportalen Aktiv Slagelse og vendt tilbage til den gamle 
"Foreningsportalen" som findes på kommunens hjemmeside under Kultur og 
Fritid. Beretningen om Hjertestarter - se andet sted i bladet. 
Fortsætter side 4 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@... 
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Åben alle dage 
Kl. 7-20 

Tlf: 58 14 00 01 
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Fortsat fra side 2 
Som afslutning: Tak til alle der på den ene eller anden måde har været med til 
at vedligeholde og forbedre vores klubhus og stadion. Uden jeres hjælp ville 
det slet ikke se sådan ud og vi ville ikke have det stadion, som vi har. Jeg vil 
også gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde. Tak for jeres indsats. Og 
sidst og ikke mindst tak til alle medlemmerne for jeres måde at være på.  
Kassereren gennemgik regnskabet som viste et større underskud, som hoved-
sageligt skyldes udgifter til den nye terrasse. 
Ingen indkommende forslag, og foreningskontingentet vedtaget uændret. 
Alle på valg blev genvalgt - sammensætningen kan ses på midtersiden. 
Eventuelt: Anne Nielsen meddelte at hun ikke forsætter som redaktør af bla-
det. Der var en del synspunkter om dette, som blev diskuteret og konklusionen 
blev, at de 3 foreninger holder et møde om situationen. 

Forsikringer. 
Til generalforsamlingen i gymnastikforeningen blev der spurgt til det forsikrings-
mæssige i dækning af medlemmers tilskadekomst ved stævner og træning. Til 
det kan jeg svare, at da gymnastikforeningen er medlem af DGI, er vi også om-
fattet af Idrættens Forsikring. Forsikringen dækker alle der er ansat i eller udfø-
rer opgaver for foreningen i de situationer, hvor der er behov for erstatning efter 
lov om arbejdsskade. Alle udøvere skal selv tegne en ansvars- og ulykkesfor-
sikring, hvis de vil være dækket. 
Yderligere oplysninger kan findes på DGI's hjemmeside, søg på forsikringer. 
Viggo 

Gymnastikforeningens Forårsfest/afslutningsfest 
Det har været svært at finde en dato, men vi er alligevel blevet enige om at  

lørdag den 21. maj holder vi vores forårsfest - nogen vil nok bemærke, at her 
skulle der være Åbent hus arrangement, men det er udsat. 

Forårsfesten er henlagt til stadion og starter kl. 15.00 
Program følger senere 

Venlig hilsen bestyrelsen 
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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 

Tak for modtagelsen 
Vi flyttede til Korsør i februar 2015 efter mere end 40 år i Sønderjylland. Det er 
noget af et skifte, men vi har været godt tilpas med at være flyttet til Korsør. 
I august 2015 mødte jeg en person, der fortalte, at hun spillede petanque i Hul-
by, om jeg havde lyst til at være med, hvilket jeg bestemt havde. 
Det skal siges, at jeg har dyrket meget sport, men på grund af knæoperation i 
foråret 2015, er det slut med de mere ”voldsomme” fysiske udfoldelser. 
Jeg var selvfølgelig spændt på at møde op til den første petanquetræning, men 
jeg vil gerne rose alle i petanque for den gode og fine modtagelse, der var. Alle 
var venlige og imødekommende og den måde der bliver dannet makkerpar på 
torsdag eftermiddag gør, at jeg hurtigt kom til at snakke med mange forskellige. 
Jeg har spillet lidt feriepetanque inden jeg startede i Hulby, men med god vej-
ledning og opmuntring går det bedre, selv om jeg konstaterer, at der er virkelig 
mange dygtige spillere, og det har ikke noget med alder at gøre – erfarer jeg. 
MEN det vigtigste for mig har været den gode positive ånd, jeg klart oplever, der 
er i afdelingen. Tak for venlig modtagelse. 
Jeg holder vinterpause, men er bestemt klar igen, når solen kommer lidt højere 
op på himlen. 
Markvard Hovmøller 
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PetanquePetanque  

StavgangStavgang  

Så er det tid at støve stavene af og få dem frem i lyset. 
 
Vi starter op igen den 4. april 2016 kl. 19.00 fra Sommerlyst, hvor alle er vel-
kommen, med eller uden stave. 
Kontakt   
Elin  29270732 
Anne 50553986 
 

  7. april Forårsrengøring på banen Kl. 12.00 

29. maj ”DGI” stævne Kl. 10.00 

23. juni Sct. Hans Kl. ? 

31. juli Korsør stævne Kl. 10.00 

12. august Grill petanque Kl. ? 

21. august Pokalstævne Kl. 10.00 

 9. september Natpetanque Kl. 20.00 

 2. oktober Årsafslutning Kl. ? 

27. november Julepetanque Kl. 10.00 

   

Ja nu er foråret kommet og det bliver lysere for hver dag. 
Så vi starter op tirsdag den 5 april kl. 18.30 og torsdag er stadig fra kl. 14 til 16  
Vi har rengøringsdag den 7. april hvor vi mødes kl. 12 og får ryddet op, og får 
fejet støvet væk. 
Husk madpakker og kugler. Så der også bliver tid til at hygge. 
Vi havde Petanque møde i Korsør den 9. februar, hvor vi fik lavet vores års  
kalender, og sammensat dem der skal spille turnering. Jeg vil sige tak for god 
tilslutning og en god aften. 
Jeg håber på et godt petanque år med mange gode og hyggelige timer. Hvis I 
kender nogen der har lyst til at spille, så tag dem med. 
Hilsen Birthe  
 
Planlagte datoer i 2016: 
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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 

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 

Lone Petersen 
Industrikrogen 3 
4241 Vemmelev 
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GymnastikGymnastik  

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. 

Kaj-Jørgen 
 
Sv. Aage 
Jan 

40735041 
 
21607762 
58362120 

Skal kvindegymnastik forbydes ?? 
Dette er en skrivelse fra 1904, hvor gårdmand Jens Iversens søn i Lunde har 
påtaget sig at lede et pigehold i gymnastik. Det gav anledning til følgende kom-
mentar fra en anden gårdmand, hvis tjenestepige var med på holdet. 
For de unge karle er gymnastik både en sund og fornøjelig idræt og som vil lette 
betydelig for mangen en karl, når han kommer i kongens tjeneste, men derimod 
pigegymnastik. Det er noget af det værste humbug som endnu har været frem-
me på galskabens område. 
Disse linier henstiller jeg til dig Jens Iversen, for at du som fornuftig mand selv 
kan dømme og let kan indse berettigelsen af mine ord. Når det nu som i denne 
tid, der er mange køer, som der kælver og ikke godt kan malkes før mellem 8-9 
og vi har fæstet en pige til 30,00 kr. i løn, hvorimod hun har påtaget sig at malke 
12-14 køer, så mener jeg, det er vedkommendes piges pligt at udføre denne 
gerning for den store løn hun får. Men hvorledes bliver det udført. 
Nu har vi, som du ved, pigegymnastik to gange om ugen, de aftener går pigen 
ind på sit kammer, når klokken er godt seks og begynder at krølle hår. Vil vi så 
spørge, hvornår der skal malkes, bliver der spydigt svaret: jeg skal nok komme 
hjem at malke. Men hvornår bliver det. Som regel står der en flok karle uden for 
forsamlingshuset og venter på tøserne, og når så vejret tillader det, bliver der 
holdt gymnastik i det fri til langt ud på natten og som regel bliver der ikke ofret 
malkningen en tanke. Skal der malkes bliver det manden eller konen, der skal 
besørge det. Gymnastikken kan ikke opsættes. 
Derfor mener jeg, Jens Iversen, da din søn i alle måder er en meget agtværdig 
og pæn karl, sidst skulle være med til at puste til den glød, som der alt i forvejen 
blusser højt nok, men kunne den sport indstilles, da ville flere gårdmænd og 
gårdmandskoner være dig meget taknemlig derfor. 
Ja sådan var det dengang 
Indlæg indsendt af Olav Lunding 
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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 61264323 Tonni Olsen 58382874 
vigthor@os.dk   Petanque   
Næstformand    
Ellen Keller 58380145 Birthe Tranegaard 20411445 
Marianne Bertelsen 58380664    
      

Se bladet på www.Hulbygymnastikforening.dk 

Redaktøren takker af for denne gang, og takker alle der i tidens løb har  
bidraget med indlæg om stort og småt til bladet, 

til glæde og orientering for Hulby og omegn 
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Så er det igen tid for det store 

LOPPEMARKED 
I Ydun forsamlingshus 

Søndag den 3. april står Ydun på den anden ende !! 
 

 Kl 10.00  Dørene åbnes og salget begynder 
 Kl 12.00  Auktionen begynder 
 kl. 13.30   30 kr-salg begynder  
Med alt hvad du kan bære for Kr. 30  

Pølsevognen er sat op,  
øllerne er kolde og kaffen er klar 

- og vi har masser af gode ting klar til en god handel ! 

 

Kom og gør en god handel, støt Ydun 
Altid den 1. søndag i april 

www.ydunforsamlingshus.dk 

Hjertestarter 
Hulby er nu kommet på landkortet over steder, hvor der sidder en hjertestarter. 
De 3 foreninger, Huset, Vennerne og Gymnastikforeningen, er gået sammen og 
har fået sponseret en hjertestarter af Hjerteforeningen. De øvrige udgifter i for-
bindelse med opsætningen har de 3 foreningen delt mellem sig. Baggrunden for 
ansøgningen om en hjertestarter er de mange mennesker der kommer til sel-
skaber i forsamlingshuset, samt alle dem, der kommer til træning og stævner på 
stadion, og selvfølgelig til brug for områdets beboere. 
Den 14. januar 2016 kom Hjerteforeningen og overrakte gaven til de 3 forenin-
ger og nu sidder den på gavlen af forsamlingshuset der vender hen mod stadi-
on. Den sidder udvendig og er tilgængelig for alle i døgnets 24 timer. Samtidig 
med overrækkelsen blev der afholdt et kursus i brug af apparatet, samt hvordan 
man forholder sig ved hjertestop. Dette kursus blev givet til 12 personer, 4 fra 
hver forening. 
Foreningerne håber selvfølgelig at den ikke kommer i brug, men skulle tilfældet 
opstå, håber vi at den vil være til hjælp og redde de menneskeliv, den er bereg-
net til. Viggo 
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KORSØR 
KØKKENCENTER 

V/ Chr. Christensen 
Korsør Landevej 655 

Lille Egede – 4220 Korsør 

Telefon  58 38 53 04 

BadmintonBadminton  

     

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 

Ferieturen til Djursland i 5 dage fra den 6. til 10. juni 2016 
 
Der er stadig ledige pladser. Har du lyst til at tage med, kan du kontakte 
Elin på telf. 29270732 og få yderligere information 

Det er nu lykkedes at få så mange med på at købe badmintonbluser at det er 
blevet sat i værk, så vi inden længe kan være ens, når vi spiller kamp. Vores 2 
hold har ikke klaret sig så godt i år, men det skal siges at det har været rigtig 
gode kampe og vi kunne lige så godt havde vundet, men manglede lige det sid-
ste held. Så alt i alt en god sæson. 
Søndag den 20. marts kl. 10 i Vemmelevhallen blev afholdt en miniturnering for 
Boeslunde, Tårnborg, Vemmelev og Hulby og søndag den 10. april kl. 10 i Vem- 
melevhallen  afholdes klubturnering for Tårnborg-Hulby. 
Jeg har søgt om at få vores tid tilbage i Vemmelevhallen om torsdagen fra 
20.00 - 22.00, da det er min opfattelse at det er det de fleste gerne vil, men jeg 
kan ikke love at vi få den tilbage, og vi må afvente, til vi har haft møde med 
kommunen omkring haltiderne 
Tonni. 
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Så blev det forår; sanglærken har længe hængt over hovederne med sine 
smukke triller, og forleden så jeg viben for første gang i år. Og med foråret 
kommer også Loppemarked! Husk: det er i morgen, søndag den 3. april, at 
årets store loppemarked løber af stabelen. Så hvis ikke du i forvejen er engage-
ret, er det en rigtig god ide at komme forbi Ydun mellem kl. 10 og 14. Der er 
helt sikkert også en god handel for dig! Og til alle Jer, som endnu en gang har 
lagt tid og kræfter til, skal herfra lyde en virkelig stor tak for Jeres uvurderlige 
indsats. Uden Jer intet loppemarked – intet forsamlingshus. 
Siden sidste klumme blev skrevet, har nogle af årets vigtigste begivenheder i 
Ydun været afholdt: I begyndelsen af december havde Yduns Venner et meget 
velbesøgt bankospil; masser af ænder og fine stege fik denne aften nye ben at 
gå på. Knapt så fuldt hus havde vi til den årlige Juletræsfest. For første gang i 
mange år løb den ikke af stabelen 5. juledag, men derimod søndag eftermiddag 
d. 27. december. Masser af dejlige børn kom og nød det store smukke juletræ, 
de fantastiske rare nisser og især de store godteposer. Mange tak til Ahmad for 
sponsorering af indholdet i disse.  
I februar stod den i generalforsamlingernes tegn. Som sædvanlig afholdt Ydun 
og Yduns venner deres samme aften kun adskilt af kaffe og pandekager. For 
begge foreninger forgik det i god ro og orden. Tak til Viggo Thorlacius for igen 
at modtage hvervet som ordstyrer. I Yduns bestyrelse blev samtlige opstillede 
medlemmer genvalgt uden kampvalg, og bestyrelsens sammensætning kan 
ses på midtersiden  
 
Under punktet ”Evt” ved Vennernes generalforsamlingen meddelte Anne Niel-
sen, 3-KLØVERENs dygtige redaktør gennem mange år, at hun ikke ønsker at 
fortsætte, at april-nummeret her bliver hendes sidste. Det er vi alle kede af, det 
bliver rigtig svært at finde hendes afløser, og måske dermed bliver dette så og-
så det sidste rigtige nummer af 3-KLØVEREN. På et fællesmøde inden længe 
vil de tre bestyrelser drøfte, hvordan og i hvilken form vi fremover skal udgive 
bladet. Herfra skal i hvert fald lyde en stor tak til Anne for hendes store arbejde 
gennem mange år. 
Næste gang du kommer til et arrangement eller fest i Ydun, kan du måske føle 
udbyttet af nogle ”kommune-kroner” : Ydun er blevet tildelt et beløb til hjælp til 
hulmursisolering af gavlvæggen mod Nord. Dette arbejde er udført, og det skul-
le efter sigende have givet en mærkbar forbedring af komforten i salen, og ikke 
mindst vil det på sigt være meget energibesparende. 
 
Vi ses til loppemarked i morgen! 
På bestyrelsens vegne 
Janne 

YdunYdun  
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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..! 

Egons Busrejser 

Industrivej 25 
 
    Tlf.: +45 70 20 17 47 
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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. 26 49 48 31 42 
Feb. 82 27 4 18 64 
Mar. 85 33 34 17 86 
      

Tak for  
opmærksomheden  

ved min  
75 års fødselsdag 

Venlig hilsen 
Henny 

Jeg vælger mig april! 
I den det gamle falder, 
i den det ny får fæste; 
det volder lidt rabalder,- 
dog fred er ej det bedste, 
men at man noget vil. 
 

Jeg vælger mig april! 
Fordi den stormer, fejer, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner ejer, 
fordi den kræfter vælter,- 
i den bli´r somren til! 
 

Poesi for årstiden: 

Bjørnstjerne Bjørnson, 1870 
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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 

 

Der kan stadig bestilles  
fest i Ydun  
ved at ringe  

på 5838 5229  
 

eller ”Hold fest”  
med eller uden vært 

Om at falde 
 

Når man er ung 
falder man ikke så let 
men så falder man lettere. 
Når man bliver gammel 
falder man lettere 
men så falder man ikke så let 


