Kontingent

November-December 2020
20192019Januar/februarNovem
ber/december 2018
.

Kontingent fra 01-09-20 – 31-05-21
kr. 600,00
Bowlingspillere skal yderligere betale
kr. 810,00
Indbetaling skal ske til bankkonto i
Danske Bank
Registrering 9570 Konto nr. 0012267193

………. OG SÅ LIGE EN AFLYSNING
MERE
Julefrokosten på Lynetten den
2.12. må vi desværre OGSÅ
AFLYSE.
Der er ændringer på badmintonbanerne i GMC.
Hanni ved besked og vil orientere

Julebanko den 18.november i
Bowlinghallen 11
Du har nok hørt det rigtig mange
gange, men vi må desværre AFLYSE
JULEBANKO.
Vi håber, der bliver mulighed for at
få det afholdt på et senere
tidspunkt.

FORTSÆTTES PÅ BAGSIDEN

badmintonspillerne.

Vi ønsker jer en glædelig jul og godt
nytår

Donation fra Kgl. Dansk Yachtklub
Det er en stor glæde at have modtaget en
donation fra Kongelig Dansk Yachtklub på kr.
5.000,00. Det var et beløb der kunne søges
efter en fælles sejllads med alle havnene i
Øresund. Alle kunne søge det. Jeg søgte
beløbet til vores forening Idræt i Dagtimerne
fordi jeg syntes vores medlemmer havde siddet
alene hjemme hele sommeren p.g.a coronaen.
Beløbet havde jeg ønskes som et tilskud til en
fælles frokost, som vi kunne afholde i
Sejlklubben Lynetten.
Mange hilsner
Kirsten

Da turen var ved at være slut, gik vi i Diesel
House, der er en udstilling om B&W´s
skibsværft og motorfabrikken´s historie. Meget
interessant og et besøg værd. Madpakken blev
spist og turen blev afsluttet.
Tusinde tak til Kjeld for endnu en inspirerende
tur i det københavnske

Elevatornøgle
Det er muligt at låne en elevatornøgle i
informationen mod aflevering af pant.

Vandretur med Kjeld den
7.10.2020
Endelig kunne turen med Kjeld til Sydhavnen
blive til noget. Den har været udskudt fra
foråret, hvor vi, som andre, lukkede ned for
samtlige aktiviteter.
Men bare på det halve år siden turen var
planlagt til, var der sket utrolig meget i
området. Det ene byggeri efter det andet
skyder op og forandre området næsten til
ukendelighed.
Vi mødtes ved ankeret i Nyhavn og gik langs
med kanalen, hvor Kjeld fortalte om de
forskellige bygninger på begge sider af vandet.
Der var også deltagere på turen som kunne
bidrage med oplevelser, de havde haft i
Nyhavn i deres unge dage ;0)
Vi tog havnebussen og sejlede til Teglholmen,
som er endestation og gik derfra rundt i
kvarteret og så blandt andet et rækværk som
er blevet malet med graffiti og kunstnerne har
gennemgået forskellige epoker i jordens og
menneskets udvikling.

Kryds i kalenderen:

18.11.2020
02.12.2020
17.12.2020
04.01.2021

Julebanko/ AFLYST
Julefrokost/ AFLYST
Sidste dag inden jul
Første dag efter jul

kontakt IDA udvalget :
Kirsten Schäffner, formand
Roland Petersen, kasserer
Eva Rasmussen, sekretær
Aase Jacobsen, medl.
Kurt Horn suppl.

IDA kan også nås på mail til:
ida@koebenhavnsfirmasport.dk

IDA - Idræt i dagtimerne - KFS
Tilsluttet Dansk Firma Idrætsforbund
Hvidkildevej 64, 2400 København NV.
Telefon: 3834 7810. - www.koebenhavnsfirmasport.dk (Vælg: IDA)

40712628
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