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FORTSÆTTES  PÅ  BAGSIDEN  

 

Kontigent for 2020 - 2021  
 
Kontingent fra 01-09-20 – 31-05-21

 kr. 600,00 

Bowlingspillere skal yderligere betale 

 kr. 630,00 

Indbetaling skal ske til bankkonto i 

Danske Bank 

Registrering 9570 Konto nr. 0012267193 

 

 

Vi har den glæde at kunne meddele 

bowlingspillerne, at de får refunderet 

2 måneders kontigent på kr. 180,00 

som bliver modregnet i næste sæson.  

 

 

Kære IDA medlemmer. 

 

Der er gået 3 måneder siden 

Myndighederne besluttede at lukke 

Danmark ned, det har på ingen måde 

været et forår som det plejer, det 

har været trist og ensomt for de 

fleste af os, vi er vant til at mødes i 

Grøndal Multicenter flere gangen om 

ugen.  

 

 

Vi har ikke haft mulighed for at få 

adgang til vores medlemslister, da 

GMC har været lukket helt ned, 

derfor kunne vi ikke sende jer en 

hilsen. 

Vi instruktører har savnet kontakten 

med jer og de andre holdledere. 

 

Vi håber alle er kommet godt 

igennem den tankevækkende og 

utrygge periode ude sygdom. 

 

Vi glæder os til at se jer alle i næste 

sæson. 

 

Alle vores ture og arrangementer her 

i foråret er blevet aflyst. Vi vil 

forsøge, at samle op på nogle af 

tingene i den nye sæson.  

 

Brønshøj Kirke den 19.02.2020  

Det sidste arrangement vi havde inden 

Danmark blev lukket ned, var til 

Brønshøj Kirke og bagefter frokost i 

DalleValle. Det var en god oplevelse, 

der var ikke mange der havde været 

oppe i kirke tårnet før. Maden var fin, 

som den plejer.  

Der var stor tilslutning til denne tur. 
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Bowling og Bowls turnering i marts 

havde vi alle glæde os til, men det må 

vi have tilgode i den næste sæson. 
 

 

 

 

Frokost den 9. september 2020 kl. 12 

Københavns Firma Sport og IDA 

vil gerne invitere dig på en frokost 

med en øl og snaps. 

Hvis myndighederne tillader det.  

 

Vi finder et sted hvor der er plads til 

os alle eventuelt på Bakken. 

 

Vi beder dig om en tilbagemelding 

senet den 26. juni 2020 til 

kirsten.roland@gmail.com eller 

eva_sch_rasmussen@hotmail.com 

hvis du vil deltage. 
 

 

 

 

 

Omklædning 

Det indskærpes, at vi benytter 

omklædningsfaciliteterne i centeret. 
 

Elevatornøgle 

Det er muligt at låne en elevatornøgle i 

informationen mod aflevering af pant. 

 
Tak til alle medlemmer, 
holdledere, Københavns Firma Sport 
Senior Idræt 
for en god sæson. 
 

    
 

 

Den nye sæson starter tirsdag den 
1.september 2020. 
 

 
Kryds i kalenderen:  
 

04.05 2020 Nykøbing træf AFLYST 

10.05.2020       Årsmøde          AFLYST 

27.05.2020 IDA afslutning AFLYST 

01.09.2020       Ny sæson  

09.09.2020      Spise frokost sammen  

23.09.2020 Årsmøde kl. 10 

06.10.2020 Holdledermøde kl. 12 

 

 

kontakt IDA udvalget : 
Kirsten Schäffner, formand               40712628 

Bent Korsfelt, kasserer                       29629958 

Per Klitfod, sekretær                       20357082 

Eva Rasmussen, medl.  24421236 

Aase Jacobsen, medl.  29823914 

Kurt Horn suppl.   23714574 

IDA kan også nås på mail til: 

ida@koebenhavnsfirmasport.dk 

http://www.koebenhavnsfirmasport.dk/
mailto:kirsten.roland@gmail.com
mailto:ida@koebenhavnsfirmasport.dk

