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Så blev det tid til nyhedsbrev nr. 3, hvor vi igen 

har samlet lidt nyt om klubben.  

Bestyrelsen holder jævnligt kontakt, og mødes 

også til møder via computeren. Klubben 

inspiceres ugentligt, og alt er i skønneste orden 

dernede.  

Hvis I har spørgsmål omkring klubben, jubilæet 

eller andet, så tøv ikke med at kontakte os. 

Rigtig god påske til alle. 

Bestyrelsen 

 

1981 - 2021 

Coronainfo - klubben fortsat lukket 

Myndighederne har fremlagt en 

genåbningsplan, hvoraf det fremgår at 

foreninger som vores kan forvente at genåbne 

21. maj 2021. Hvordan det rent praktisk 

kommer til at foregå vender bestyrelsen 

tilbage med information omkring. Vi holder 

naturligvis også øje med om datoen ændrer sig 

de næste par måneder. 

Vi må holde ud lidt endnu, og husk at holde 

den gode kontakt til hinanden, hvad enten det 

er i tlf., på pc  eller en gåtur i det fri. 
Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen holder online bestyrelsesmøde den 

7. april 2021.  

Vi gennemgår naturligvis alle dagsordenens 

punkter, omend der ikke er de store nyheder 

omkring anlægget og de dagligdags forhold.  

I forbindelse med festligholdelse af 40 års 

jubilæet til november, er der nedsat to 

arbejdsgrupper, som er i fuld sving med at 

planlægge jubilæumsfestlighederne.  

Der er i øvrigt heller ikke nyt omkring vores 

lokaler og lokaleforhold, fra Næstved Kommunes 

side. 

Banebørstedag 2021 og 

rengøringsdag er desværre aflyst 

Allerede nu kan bestyrelses se i øjnene at 

Banebørstedagen 2021 ikke kan gennemføres. 

Vi har derfor valgt at aflyse, og retter fokus på 

at få klubben godt i gang igen, og ikke mindst 

at få et godt jubilæum. 

Den årlige rengøringsdag aflyses også. 

Bestyrelsen sikrer dog, at klublokalerne er 

rengjorte inden vi genåbner, således at vi 

begynder på en frisk.  

40 års jubilæum – husk de vigtige datoer til kalenderen 

Torsdag den 11. november 2021 har klubben 40 års jubilæum. Det skal 

naturligvis markeres om aftenen for klubbens medlemmer.              

Lørdag den 13. november 2021 er der reception i klubben på dagen 

samt festmiddag om aftenen for klubbens medlemmer med ledsager. 

 

40 år 

 


