
 

Orientering fra Gruppen for ”Kultur og motion for hjernen”. 
 

Skårupøre den 29. marts 2020. 

 

Aktuelt om turen til Møn, Falster og Lolland pr. 29. marts 2020. 
 

Kære deltagere på turen Møn, Falster og Lolland. 
 

Vi skrev til jer den 17. marts 2020 om den aktuelle status på turen på daværende tidspunkt.  Vi skrev 

også, at der ikke var planer om at aflyse turen, hvilket der heller ikke er planer om nu, men som det 

er alle bekendt er usikkerheden omkring Covid-19 ikke blevet mindre.  Efter vores vurdering – i 

samråd med andre –vil det være forbundet med både risiko og stor usikkerhed at gennemføre turen i 

maj, endvidere har Hotel Saxkjøbing oplyst, at de ikke forventer at åbne før den 1. juni, så alene af 

den grund vil turen ikke kunne gennemføres som planlagt. 
 

Vi har arbejdet meget på at finde en god løsning, hvilket er sket i et godt samarbejde med Hotel 

Saxkjøbing, hvor det er aftalt at vi har det antal værelser vi skal bruge i september.  Turen udsættes 

derfor og afvikles:  
  

Fra tirsdag den 15. september til fredag den 18. september 2020. 
 

Som følge af udsættelsen ændres orienteringsmødet den 5. maj 2020 på Thurøhus til senere.  Det 

tilstræbes at mødet afholdes i første halvdel af juni.  Der sendes besked til jer når en ny dato er fundet. 
 

Hvordan skal I forholde jer? 
 

Vi vil bede jer om, at I giver besked til os om, hvorvidt I fortsat vil med på turen eller ønsker at melde 

fra – vi vil gerne have besked i begge tilfælde, hvilket skal være sket senest onsdag den 

22. april 2020, gerne tidligere på havblik@sydfynsmail.dk eller til Ellen på tlf. 4224 4854.  Denne 

frist er sat af hensyn til værelsesreservationen på hotellet og det forhold, at evt. ledige pladser kan 

udbydes til andre. 
 

Vi håber naturligvis, at der ikke er nogen af jer, der melder fra. 
 

Er der nogle betingelser? 

Som tidligere oplyst tilbagebetales depositum på 450,00 kr. ikke ved afbud, jf. den første indbydelse 

til turen, dog sker der tilbagebetaling i det omfang ledige pladser kan ”sælges” til andre interesserede. 
 

Vi glæder os meget til at se jer og være sammen med jer på en spændende og oplevelsesrig tur. 

 

Mange hilsner fra 

 

Erik,  Ellen  og  Jørgen 
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