
 

 

Back to Nature’s generalforsamlingstræf på Salling Camping 

Den 2. – 4. september 2016. 

Træffet startede officielt med ankomst i løbet af fredag den 2. september, men flere havde allerede ankommet flere 

dage i forvejen. 

I alt 40 vogntog var tilmeldt, men desværre var der indløbet et par afbud. Campingpladsen blev da også godt fyldt 

med de glade BTN’er, så der var liv på pladsen. 

 

Salling Camping 

 
Kasserer og Formand byder velkommen 

Lørdag kl. 10 var der standerrejsning og efter dette gik turen til Fur, hvor vi skulle se museet ”Fur Fossiler 55.000.000 

år”.  

Museet er en stor oplevelse med de mange fossiler der er fundet på Fur. På mange af stenene står aftryk af fisk, 

planter og andre dyr som en flot grafisk tryk og det er fantastisk at tænke på hvor mange år siden at dyrene på 

aftrykket levede. 

Efter besøget på museet, som også omfatter en gammel gård med forskellige redskaber og indbo fra en svundet tid, 

gik turen ud i landskabet – enten på egen hånd eller med en BTN’er, som var lokalkendt på egnen. 



 

Et af de meget smukke fossiler på museet 

Efter besøget var der generalforsamling i det dejlige festlokale på Salling Camping kl. 15.30. 

Generalforsamlingen foregik roligt og sagligt. Efter dette var der tid til at skylle sig og klæde om til den sædvanlige 

helstegte gris med gode salater, kartofler og andet godt tilbehør. 

 

Hanne og Thomas havde lavet de smukke dekorationer på bordene 

 

Der var køer ved det dejlige kød 

Sangbøgerne blev efter middagen fundet frem, til musik af Charles på sin harmonika. Senere blev der serveret dejlig 

citronfromage og kaffe. 



Det så ud til at medlemmerne havde en god aften og at de havde fået mad nok. 

Søndag kl. 10.00 var der så standernedtagning og det var tid til at sige farvel til alle de dejlige mennesker der er 

medlemmer af vores dejlige forening. 

 

Charles svinger harmonikaen 

Salling Camping er absolut et besøg værd. Pladsen ligger fredeligt i smuk natur og faciliteterne er rigtig gode. 

Bestyrelsen håber at medlemmerne også vil bakke op omkring generalforsamlingen næste år, selv om den afholdes 

på Sjælland. 

 

Tommy Hansen 

Formand 

 


