
 

NMJK Nyhedsbrev 6, 2021 

Klubben har været åben hele sommeren og det 
er gået rigtigt godt, og med en hel del 
medlemmer til hver klubaften.  

Myndighederne har ændret i afstands – og kvm 
bestemmelserne, således at det igen er blevet 
mere hverdag (som før coronaen) i klubben.  

For lige at opdatere alle på retningslinjerne, og 
samtidig informere om nyt test og 
vaccinationscenter på skolen, sendes dette 
nyhedsbrev til alle medlemmer. 

Læs mere i nedenstående og ring endelig til en 
fra bestyrelsen, hvis du er i tvivl om noget. 

På gensyn i klubben., 

Bestyrelsen 

PS: Husk udflugt til Fyn 25. – 26. september 2021 

 

1981 - 2021 

Følgende retningslinjer gælder i klubben: 

 Du skal spritte hænder ved ankomst, efter 
behov og når du tager noget i køleskabet 
 

 Bliv hjemme hvis du føler dig syg 
 

 Undgå kys, kram og håndtryk (hvilket vi 
heller ikke plejer  ) 
 

 Hvis muligt så hold lidt afstand til andre 
 

 Tag ikke gæster med i klubben 
 

 Ankom først kl. 19.00, da bestyrelsen 
fortsat sørger for rengøring inden 
ankomst. 

Udover ovennævnte fjernes affald efter hvert 
klubaften, således at der til stadighed er rent, 
pænt og god hygiejne i klubben.  

Test og vaccinecenter på skolen 

Næstved Kommune har indgået aftale med 
Region Sjælland om, at stueetagen på skolen 
skal benyttes til test og vaccinationscenter 
resten af året. 

Personalet skal desuden benyttes 
omklædningsrummene i kælderen (overfor 
toilettet). 

Det vil naturligvis give meget mere liv på skolen 
end der er i øjeblikket, og der kan sandsynligvis 
også være perioder med en del parkerede biler 
på parkeringspladsen. 

Folkene i test og vaccinationscentret er 
naturligvis informeret om at vi har til huse i 
kælderen. 

Betaling i klubben 

Før coronaepidemien ramte landet betalte de 
fleste med kontanter i klubben, når de f.eks. 
købte drikkevarer. Klubben har dog også fået 

mulighed for at modtage MobilePay.  

MobilePay: 5868KN (NMJK klubkasse) 

40 års jubilæum – husk de vigtige datoer til kalenderen 

Torsdag den 11. november 2021. Arrangement for medlemmer.    
Lørdag den 13. november 2021 er der reception i klubben på dagen 
samt festmiddag om aftenen for klubbens medlemmer med ledsager. 

40 år 

 


