December 2021
KONTINGENTER OG
BOWLINGGEBYR 2022.

Julefrokost den 1.12.2021 i
Lynetten havn.

Beløbet skal betales senest 10. Januar 2022

Endnu engang vil restaurant Lynetten lægge
lokaler til vores julefrokost. Der vil være
buffet på bordet og der er ingen, der
behøver at gå sultne hjem.

”Gamle medlemmer af IDA” skal betale 300,kr i kontingent.
De medlemmer, der spiller bowling, skal
yderligere betale 450,- kr, som også
forfalder den 10. Januar 2022.
Det er vigtigt, at du først betaler i januar,
da vi regnskabsmæssigt skal have afsluttet
2021.
Hvis du er i tvivl, så kontakt din holdleder
eller IDA på telefon 40712628.

Indbetaling skal ske til reg.nr. 9570
kontonr. 0012267193.

Julebanko den 17.november
Bankodagen blev afviklet i bowlinghallen. Det
var hyggeligt, mennesker var glade og jeg
tror alle fik noget med hjem.
Vi blev opfordret til at afholde banko igen.
Så det gør vi selvfølgelig.

FORTSÆTTES PÅ BAGSIDEN

Orientering om nyt gulv i GMC
Gulvet i hele underetagen i GMC skal
renoveres. Det har været det samme gulv,
siden Bellacenteret blev indviet 14.10.1965
af kronprinsesse Margrethe. Så nu trænger
det til at blive ordnet.
Der vil i perioden blive en del støj. Der vil
komme mere information, når vi kender plan
for igangsættelse.

Bowlingstævne den 27.10.
Der var 48 deltagere, hvoraf de 16 var fra
IDA. Der var højt humør over hele linjen.
Der blev delt præmier ud ved frokosten.
Der var 2 hold fra IDA, der vandt præmier.

Vi siger tak for en god turnering og
sponsoratet fra Firmasport.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et
godt nytår.
Vi glæder os til vi ses i 2022

I en alder af 96 år har Kurt Horn
valgt at stoppe til gymnastik i IDA.
Kurt har været i IDA udvalget i en
lang årrække og været primus motor i
tilrettelæggelse af ture og andre
sociale arrangementer. Vi takker for
hans store indsat.

På trods af corona og diverse op-og
nedlukninger, har vi formået at holde
sammen på vores forening.

Kryds i kalenderen:

01.12.2021
08.12.2021
21.12.2021
03.01.2022

Julefrokost
Bowlingturnering
Sidste dag inden jul
Første dag efter jul

Vi takker alle holdledere og
Københavns Firmasport for et godt
samarbejde i 2021.

kontakt IDA udvalget :
Kirsten Schäffner, formand
Roland Petersen, kasserer
Eva Rasmussen, medl.
Aase Jacobsen, medl.
John Nielsen

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