September – oktober 2021

KONTINGENTER OG BOWLINGGEBYR 2021.
Københavns Firmasport har på sit bestyrelsesmøde
besluttet, at de IDA medlemmer, som har betalt
kontingent for perioden januar- maj 2021, ikke skal
betale kontingent for perioden september-december
2021. For deltagerne, som har betalt bowlinggebyr
2021, spiller uden betaling i perioden september –
december 2021.

I GMC er det nu ikke tilladt at ryge/dampe
på hele området, dog kan man midlertidigt
ryge i ”skuret” ved hovedindgangen.
På sigt bliver det helt udenfor matriklen.
Holdlederne skal ikke mere registre
deltagere efter endt aktivitet, men vi
fortsætter med at krydse af.

Der bliver opkrævet kontingent for 2022 i
december/januar måned.
Mange hilsner fra

Vi mangler medlemmer i bestyrelsen. Så hvis
du går rundt og ikke helt ved, hvad du skal
lave, kunne det være rigtig hyggeligt, hvis du
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ville være med i bestyrelsen. Tag kontakt til
Kirsten, Roland, Aase eller Eva, så kan vi
fortælle lidt om, hvad det indebær.

OBS
Mandags gymnastikken bliver flyttet fra

Ny sæson og nye tiltag.

karatelokalet til fægtelokalet, samme tid

Så starten en ny sæson i IDA. Det bliver
forhåbentlig ikke med så mange bump på
vejen, som der har været det seneste år.
Det lyder til at de fleste medlemmer af IDA
er kommet godt igennem trods manglende
gymnastik og andre aktiviteter.

kontoret.

FORTSÆTTES PÅ BAGSIDEN

som tidligere 10-11. Samme etage som

Bowls bliver flyttet fra torsdag til mandag
fra 11-13 i fægtelokalet i forlængelse af
gymnastik om mandagen. Vi håber denne
flytning vil medføre øget tilslutning.

Tur til Rådvad den 22. september 10:30
Kjeld vil igen stå for at tilrettelægge en tur,
hvor han vil komme ind på, hvad vi ser på
Da vi ikke har kunnet hverken fejre eller
ønske tillykke med runde fødselsdage vil vi
hermed gøre det!
Stort tillykke skal Freddie Truelsen og Per
Soelberg have med deres runde dage.

Skovturen den 12. maj var rigtig hyggelig. Vi
fik set skoven fra den allerfineste side og
madpakken blev spist og Kirsten og Roland
havde sørget for snaps til ganen.

vejen.
Hvis du skal i bil, ville det være dejligt, du
kunne fylde bilen op med deltagere.
Skriv på tilmeldingen, hvor mange, du har
plads til.

Julebanko den 17.november i Bowlinghallen
Så prøver vi igen med banko. Denne gang
håber vi, der ikke kommer en aflysning.
Har du lyst til at give en hånd med, så hører
vi gerne fra dig.

Nye arrangementer
Kryds i kalenderen:
22.09.2021 Tur til Rådvad

17.11.2021
01.12.2021
21.12.2021
03.01.2022

Julebanko
Julefrokost
Sidste dag inden jul
Første dag efter jul

Spring for livet i Nørrebrohallen genopstår.
I 2021 vil det være den 9. september kl 10
til 14:30, så mød op i Nørrebrohallen og bliv
inspireret.
IDA står med en infostand, så meld dig
gerne til at være behjælpelig med uddeling
af materiale og information om IDA til
eventuelle nye medlemmer.

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
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