
 

Indbydelse til 15. Ordinære Generalforsamling på Bornholm 

Fredag den 8. Juni til Søndag den 10. Juni 2018 

Hermed inviteres alle FJ Club medlemmer og ledsagere til den 

årlige Generalforsamling og hygge-sparke-dæk weekend i FJ 

clubben. Generalforsamlingen afholdes på solskinsøen Bornholm 

og det foregår på Jarlsgård FDF Feriekoloni, som ligger på 

Baunevej 11, 3720 Aakirkeby. 

Jarlsgård ligger i Vestre Sømark på sydbornholm i et naturskønt 
område med ca. 800 m. til en dejlig sandstrand. Der er ca. 20 km til 
Rønne og 5 km til Dueodde. Lejrgrunden er på ca. 55.000 m2 (ca. 
10 tdr. land) med græs, lyng og skov.  

 
Jarlsgård har 52 sovepladser 
fordelt på 10 rum, Bålplads, 2 
aktivitetsrum på 1 sal  
med mulighed for yderligere 
sengepladser samt masser af plads til telte og MC’er.  
 

Mere information om Jarlsgård her: www.jarlsgaard.dk 

 

 

Program for weekenden 

Fredag den 8. juni 

16:00 Arrangørerne er klar til at modtage medlemmer og ledsagere fra nær og fjern. 

19:00 Fællesspisning 

Enten i spisesalen, under halvtag udenfor eller i det fri, hvis vejr og vind tillader det. 

Efterfølgende er der hyggesnak, løgnehistorier, bornholmske skrøner og dæk-spark, vel 

suppleret med diverse drikkevarer og snacks. 

Lørdag den 9. juni 

08:00 Morgenmad og Smør-Selv madpakke til fællestur 

10:00 Fællestur på solskinsøen Bornholm. Husk benzin i tanken ! 

16:00 FJ Generalforsamling med kaffe og kage. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen sendes til bestyrelse@fjclub.dk senest 

den fredag den 25. maj 2018. 

19:00 Fællesspisning, hygge, løgnehistorier og dæk-spark. 

Søndag den 10. juni 

08:00 Morgenmad, fælles oprydning i værelser og fællesområder. Derefter afsked og på gensyn.  

Vi skal aflevere Jarlsgård tilbage kl. 12:00. 

 

http://www.jarlsgaard.dk/
mailto:bestyrelse@fjclub.dk


 
 

Generelle oplysninger 

Der kan vælges mellem to pakker for denne generalforsamling. En fuld pakke der dækker fredag til 

søndag og en weekend pakke der dækker lørdag og søndag. 

 
 

Fuld pakke (fre, lør og søn) 

Denne pakke indeholder aftensmad fredag og lørdag, morgenmad lørdag og søndag samt smør-selv 

madpakke lørdag. Kaffe og kage til generalforsamlingen. Øl, vand, vin (ad libitum så længe lager haves). 

Overnatning indendørs eller i telt. 

Pris for fuld pakke pr. person: 300 kr. 
 

 

Weekend pakke (lør og søn) 

Denne pakke indeholder aftensmad lørdag og morgenmad søndag. Kaffe og kage til 

generalforsamlingen. Øl, vand, vin (ad libitum så længe lager haves). Overnatning indendørs eller i telt. 
 

Pris for weekend pakke pr. person: 225 kr. 
 

 

Transport til og fra Bornholm 

Der er lavet en generel oversigt over transport muligheder og priser til og fra Bornholm pr. Sep. 2017. 

Den er vedhæftet den mail I har fået og ligger også på Forum nederst i dette emne: 

http://www.fjclub.dk/forum/viewtopic.php?f=6&t=740 

 

Selskabet Færgen, der driver trafikken til og fra Bornholm, har tilbudt os rabat, i form af en garanti for at 

få en Billig-Billet til 153 kr. pr. vej. Booking for 2018 er åbnet nu og I kan bestille billig-billetter på 

www.faergen.dk. Nedenstående er de tider færgen sejler lige op til generalforsamlingen samt om 

søndagen hjemad. Hvis I skal være derovre længere tid, booker I selvfølgelig bare de tider der passer jer. 

Skulle det ske at I ikke kan få en Billig-Billet til de afgange I har valgt, så skriv til sekretariat@fjclub.dk så 

sørger jeg for at færgeselskabet sætter nogen Billig-Billetter til salg på de afgange. 

 

Dato Ystad-Rønne Rønne-Ystad 

Torsdag 7. Juni 08:30, 12:30, 18:30, 22:30  

Fredag 8. Juni 08:30, 12:30, 16:30, 20:30  

Lørdag 9. Juni 08:30, 12:30  

Søndag 10. Juni  06:30, 10:30, 14:30, 18:30, 22:30 

 

Du bestiller billet på www.faergen.dk 

 

 

http://www.fjclub.dk/forum/viewtopic.php?f=6&t=740
http://www.faergen.dk/
mailto:sekretariat@fjclub.dk
http://www.faergen.dk/


 
 

Tilmelding og betaling 

Du tilmelder dig på Forum under Forestående aktiviteter / Generalforsamling 2018 

Oplys venligst følgende når du tilmelder dig: Ankomst/Afrejse + Overnatning inde/ude 

Prisen for den pakke du vælger indbetales på klubbens konto Reg. nr. 7681 Konto nr. 6685572. 

Mærk indbetalingen med GF + forumnavn / medlems nr. 

 

 

Seneste frist for tilmelding og seneste overførselsdato til klubben er mandag den 21. maj 2018. 

 

 

Har du spørgsmål vedr. betaling, overnatning eller lignende, så stil dem på forum, så får alle glæde af 

svaret.  

 

Vi ses på klippeøen ! 

 

Bedste hilsner fra 

Ghost641 og Marinus288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fjclub.dk/forum/viewtopic.php?f=6&t=740

