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Så er der igen lidt nyt fra klubben. Alt i 
klublokalet er fortsat i skønneste orden.  

Skolen danner ramme om en stor 
beredskabsøvelse i dagene 3. – 5. maj, så 
kommer du forbi, og ser en masse 
redningskøretøjer, er det blot en øvelse. 

Hvis I har spørgsmål omkring klubben, jubilæet 
eller andet, så tøv ikke med at kontakte os. 

Vi glæder os til at se Jer igen. 

Bestyrelsen 

 

1981 - 2021 

Coronainfo - klubben fortsat lukket, men 
åbner formodentlig 21. maj 2021 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er der en 
genåbningsplan fra myndighederne, hvoraf 
det fremgår at foreninger som vores kan 
genåbne 21. maj 2021, dvs. klubaften mandag 
den 24. maj (selvom det er 2. pinsedag). 

Som med alt andet det sidste års tid, skal det 
hele nok tages med forbehold, men hvis de 
forskellige smittetal osv. holder sig i ro, burde 
planen holde. 

De helt konkrete retningslinjer kender vi ikke 
pt., men vi skal naturligvis nok orientere alle, 
når vi ved mere omkring antal personer, 
retningslinjer, coronapas, osv. 

Hold derfor øje med mail og hjemmesiden op 
til den forventede genåbning. 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde onsdag den 
19. maj.  

Såfremt myndighedernes genåbningsplan 
holder, vil vi udover bestyrelsesmødet tjekke op 
på, at lokalerne er klar til at modtage os igen, 
samt foretage fornøden rengøring. 

Omkring generalforsamlingen satser vi på at 
holde den i juni dvs. før sommerferien, og evt.  
afholdes den udendørs eller i store lokaler på 
selve skolen, da det vil blive for presset i 
kælderen. 

Banebørstedagen er som nævnt i sidste 
nyhedsbrev aflyst i 2021. 

Sommeråbent 

Bestyrelsen har besluttet, at der også i 
sommeren 2021 er åbent i klubben. Hvis vi 
rent praktisk kan få det til at gå op, vil det 

være både mandag og torsdag denne sommer. 

Vi informerer yderligere, når vi nærmer os. 

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 

 


