
 

Julefrokost 25. februar 2022 

Julefrokosten i januar blev udsat, men nu er 

det snart tid til at vi skal afholde den igen efter 

et års fravær. 

Prisen er 160,- kr. og tilmelding sker i klubben 

senest 17. februar 2022. 

Indbetaling til klubbens konto på 1551 

4907866343 (Danske Bank) 

Vi sidder ikke i det vanlige klublokale, men 

rykker over på modsatte side af gangen. Der er 

mere plads samt mulighed for udluftning af 

lokalet. 

Vi vil således sørge for god afstand, håndsprit, 

udluftning og lyddæmpning i lokalet, da det 

runger en del derovre i øjeblikket. 

Coronaforanstaltninger 

Coronarestriktionerne er fjernet over hele 

landet, hvilket naturligvis også gælder vores 

klub. 

Bestyrelsen har dog fortsat fokus på, at vi skal 

tænke os godt om i forbindelse med klublivet.  

Der bliver således fortsat rengjort før hvert 

klubmøde, er opstillet stole i flere rum, der er 

håndsprit ved indgangen og kaffemaskinen 

ligesom opslag og gode råd fortsat hænger i 

lokalet. 

På længere sigt vil vi vende tilbage til ”normale” 

tilstande, men håndspritten bliver ved 

indgangen og kaffemaskinen, ligesom der i 

fremtiden også vil være fokus på rengøring 

generelt (og det er vil kun gøre klublokalet mere 

pænt i hverdagen). 

NMJK Nyhedsbrev 7, 2022 

Klubben havde lukket første klubaften i januar 

2022, men ellers er vi kommet godt i gang igen, 

med aktiviteter alle steder på anlægget.  

Nyhedsbrevene har været en hurtig 

informationsmulighed under coronakrisen. Vi 

håber, at dette bliver sidste nyhedsbrev grundet 

corona. 

Samtidig vil vi med dette lige samle lidt op og 

fortælle om aktuelle tiltag, ligesom der er lidt 

datoer til kalenderen. 

Vi ses i klubben. 

Vel mødt. 

Bestyrelsen 

Køredag 

Lørdag den 12. marts 2022 er der køredag i 

klubben. Vi begynder kl. 9.00 til kaffe og brød, 

hvorefter kørslen går i gang. 

Pris 50,- kr. for kaffe og frokost. 

Tilmelding i klubben senest 07. marts 2022. 

 

Stiftet 11. november 1981 

 

Banebørstedag 11. juni 2022 

Som situationen ser ud nu, forventer bestyrelsen af Banebørstedagen 

2022 kan gennemføres lørdag den 11. juni kl. 11.00 – 16.00. Årets tema 

bliver ”Køretøjer der fulgte jernbanen”. 

 


