Kære medlem

5 års Fødselsdagstræf
Fredag d. 9. oktober til søndag d. 11. oktober 2020 indbyder vi til foreningens 5-års fødselsdag på Fyn.
Vi mødes enten fredag klokken 12:30 ved Sulkendrup Mølle, Sulkendrupvej 1,
GPS N55° 17' 37" E010° 42' 47" (55.293611, 10.713056)
eller fredag mellem 16:30 og klokken 17:30 på Espe Skole, Skovvej, 2750 Ringe
GPS N55°12'08" E010°24'51 (55.202100, 10.414230)
Du angiver ved tilmeldingen hvor du støder til.
Det er første (og måske sidste) gang foreningen står for fødselsdagstræffet, men medbring ikke
fødselsdagsgaver. Til gengæld satser vi på at medlemmerne får noget med hjem. Ikke bare 'som vi plejer'
med godt samvær, men også nogle nye oplevelser.
For dem der ankommer tidligt (max 30 vogne) vil der være en fremvisning af møllen m.v. og egen frokost
(DFAC byder på lidt ekstra til) kan indtages på parkeringspladsen.
Første programpunkt på skolen er fælles-spisning af jeres egen medbragte mad. Der er dog også mulighed
for mod ekstrabetaling at få serveret et godt måltid fra Ryslinge Forsamlingshus - se tilmeldingsformularen.
Lørdag morgen er der rundstykker (3 stk. pr vogn med 2 personer) som I kan tage 'med hjem', eller I kan få
en enkel morgenmad og kaffe/the sammen med os andre.
Resten af lørdagen står i foreningens tegn. Vi skal (med gode argumenter eller ærlig kappestrid) have
udnævnt 'Årets emne i DFAC', Måske skal vi høre på fødselsdagstale for DFAC. Frokosten leveres fra det
bedste køkken - nemlig jeres eget.

Hen ad eftermiddagen må vi se, om der ikke kommer en lagkage på bordet. Resten af lørdagen er mere
hygge med en lækker treretters gourmet-middag med vin som højdepunktet, hvis højdepunktet ikke bliver
aftenens underholdning. Hvad er vigtigst: Lækker mad eller god underholdning? Vi byder på begge dele.

Søndag morgen er der igen adgang til lidt morgenmad før vi slutter klokken 10:00

Praktiske oplysninger:
Tilmelding: sker ved udfyldelse af tilmeldingsskemaet, helst inden 20. september (bemærk den korte frist kontakt Henrik (hk@dfac.dk / 40 888 323) hvis du har behov for efter-tilmelding). Angiv dit firecifrede
medlemsnummer og 'træf' - f.eks. 0987-træf, om du støder til ved møllen eller på skolen, om du skal have
leveret mad fredag (79,- ekstra). Har du særlige behov (handicap, strøm el.lign.), eller vil du gerne bidrage
med nogen af arbejdsopgaverne - mad, stole og borde etc. - så notér også dette. Er vi i tvivl, så bliver du
kontaktet. Når du har indbetalt deltagerprisen 190,- (+ evt. 79,- kr. til mad) – priserne er per person, kan du
regne dig for tilmeldt. Der vil blive udsendt en deltagerliste med dit navn til alle deltagere få dage før
træffet. Der er plads til cirka 100 deltagere (først til mølle).
Medbring: Medlemskort/navneskilt (har du aldrig fået, så bestil det her) evt. mad til fredag frokost, fredag
aften (hvis ikke bestilt) samt lørdag frokost.
Faciliteter: Der er adgang til toiletter. Vand kan afhentes i dunke. Nærmeste tømmestation på fynske
motorvej E20 i Korsør og Kildebjerg.
Program/tider: Programmet med tider opslås ved indgangen til skolen og annonceres 5 minutter før på
UHF-radio (TYT) kanal 6
Corona: Fyn er ikke længere smittefri, og vi ønsker ikke at bidrage til smittespredning. Har du symptomer
eller bliver du utryg ved arrangementet, så er det helt OK at du melder fra snarest muligt. Det er din
afgørelse om du føler dig tryg. Træfteamet vil blot søge at overholde gældende retningslinjer og lidt til. Du
forventes at overholde disse retningslinjer, også selvom de er strammere end lovkravene. Hjælp også
øvrige deltager med dette - det er stadig lidt uvant for de fleste. Der vil ikke være buffet - ingen 'ta-selv'. Vi
holder en afstand på en meter, vasker (eller afspritter) hænder hver gang vi bevæger os fra bil til
fælleslokaler og omvendt. Såfremt offentlige anbefalinger ændres, kan det få indflydelse på
retningslinjerne for dette træf. Strammes retningslinjerne skal du være forberedt på risiko for aflysning
efter bestyrelsens vurdering. Og husk: Vi hjælper selvfølgelig hinanden med at holde en fornuftig opførsel.

Vi byder på:
-

Et lille indslag fredag middag til de tidligst ankomne samt lokaler og foreningssnak på skolen.
Fælles morgenkaffe lørdag og søndag i skolens aula – og med mulighed for at hente rundstykker for
dem, der foretrækker en rolig opvågning i camperen.
En lækker treretters gourmet-menu - hvidvinsdampet laks, kalvesteg stegt som vildt afsluttende
med isbombe) samt vin.

Deltagerprisen bliver 190,- kr. der indbetales på konto 9133-0001015940 samtidig med tilmelding. Hertil
kommer eventuelt 79,- kr. hvis du også ønsker mad leveret fredag aften (priserne er per person).

Med venlig hilsen
DFAC - bestyrelsen & træf-teamet

