
Generalforsamlingstræf på Bøllingsø Camping 

den 7. – 9. september 2018. 

Vi ankom i løbet af torsdagen og der var der, traditionen tro, allerede ankommet mange af træfdeltagerne 

der nød det gode vejr under solsejl og fortelte. 

Bøllingsø Camping er en utrolig hyggelig, fredeligt og naturskønt beliggende campingplads. Faciliteterne er 

gode, rene og pladsen fremtræder velholdt, veldrevet og indbydende. 

Fredag ankom de sidste deltagere og standerrejsningen foregik kl. 18.30. Senere var der fælles kaffe i det 

dejlige festlokale kaldet ”Savværket”. 

 

Snakken går ved fælleskaffen fredag aften 

Lørdag kl. 10.00 startede Back to Nature’s årlige ordinære generalforsamling og den forløb roligt og var 

hurtigt overstået. 

Kl. 13.00 mødtes vi alle på KunstCentret Silkeborg Bad til rundvisning. Desværre var Henrik Stukkenborg 

blevet opereret for en dårlig ryg og derfor måtte Frede overtage guidningen ud fra notater fra Henrik og det 

klarede han rigtigt godt. 



 

Mødested Silkeborg Søbad 

 

Trods regnen blev det en interessant rundvisning. Personen på bænken er Frede, vores guide og ikke en af de mange flotte 

kunstinstallationer i parken  

Silkeborg Vandkuranstalt blev grundlagt i 1883 da der her var den meget vandrige kilde, Arnakkekilden, 

som konstant giver 750.000 liter jernholdigt vand i døgnet og temperaturen på dette er konstant 7⁰ C. 

Park og de smukke bygninger ligger smukt ned til Ørnsø og rummer flere flotte kunstinstallationer. 



 

Paraplyerne var flittigt i brug på starten af turen, men det klarede heldigvis op. 

 

En af de smukke bygninger 

 

 



 

Installation i parken 

 

Arnakke kilde 



 

Kunst i parken 

 

Særpræget installation i parken. 

Senere gik turen hjem til campingpladsen og kl. 18 var alle klar til festmiddag i festlokalet. Hanne havde 

dækket flot op på alle bordene. Middagen bestod af kalve filet med tilbehør samt hjemmelavet is med 

årstidens frugter og efter vores smag er det noget af det bedste mad vi har fået på generalforsamlingerne 

gennem tiderne. 



 

Den nye sangbog blev luftet efter den skønne middag 

 

Hyggeligt samvær 



 

Charles stod som sædvanligt for den musikalske underholdning 

Foreningens nye flotte sanghæfte blev behørigt indviet efter den lækre middag og stemningen ved bordene 

steg time for time. 

Alt i alt en pragtfuld aften. 

Søndag var der som sædvanligt 2 gratis rundstykker per snude og klokken 10 var det tid til 

standerstrygning og farvel til alle de dejlige BTN’ere. 

Tak til Hanne og Ingvar for et vellykket træf. 

 

Venlig hilsen  

Dagrunn og Tommy 


