
en sa3rlig tak til Jens, SOm tr(rds et passivt medlemskab i node紅alligevel tener

m狐ge tuSind kr.巧em til bordtennisafdelingen!

Og sa om ckonomi, Og hvad den kan bruges til:

Kontingentet er stadig 500,- Pr. hele s穏SOn, hvilket vist er ca. det halve af hvad andre

klubber opkraver, Og det fortsatter vi med_ Naturligvis + de sa3dva血ige 4 timers

arb匂de. Men tilmeldingen og betalingen pa Conventus.dk kan drille.. bl・a. kan man

ikke lave halve kontingentindbetalingen Vil det veere en fordel at opdele ko血gentet

i 2 sa3SOnhalvdele?

Vi har en sardeles sund 。konoml, Og derfor har Vagn, Gurli og jeg aftalt at klubben

da3kker sa鵬皿ge li∞nS- Og Stavneudgifter (pa n穏r LM) i bade deme og na3ste SaeSOn

- for samtlige medlemmer, som betaler deres klubkontingent. N鉦jeg regner lidt pa de

udgifter, vi har ti1 1icen er, SteVner, k餌sel og administration, materialer og lokaler,

holdtumeringe「, a食lu血inger og landsmester-Skal)er - overstiger det kon血gentet flere

gange pr. person. Det er natur五gvis Roskilde Festival indsatsen, som grr dette muligt.

Igen: Tak for Jeres frivillige arbQjde d6r!

Arets HELT store klubbegive血ed for mig var rraturligvis klubturen鎚Alicante.

Derefter m釦te jeg sa desva3rre aflyse klubturen for ungdommen, da der kun kom 2

tilmeldinger. Men jeg kan da forsnge igen i 2021.

Og hvad med senioreme 2020? Som tidligere beskrevet鳥om vi alTangere en tur i

nge 39, enten til Ma11orca eller til Lissabon? Eller vi kan tage dl LM hvert andet紅og

til udlandet hvert andet紅? Jeg uddyber geme mine tanker herom mundtligt, men

h紬)er Pa at vi kan tage en beslutning pa afdelingsmqdet.

Jeg vil ogsa, fuldt efter sa3dvane, geme benytte bere血ingen刷at takke alIe for Jeres

engagement og arbejdsindsats i klubben! Lige meget HVI∃M jeg sp即ger, er alle

tjenstvi11ige og positive, Sa det er en fomqjelse at koordi・nere eller bede om aflqsning

- Og a11e de mere ”sure” pligter som at uddele Kvartalsnyt i vintervc汚ja det sker

bare.

A pro pos Kvartalsnyt, er der indg養t et samarbejde med ”Fallesbladet” som udgives

af landsbyradet, Og demed er K-nytS da3kningsomrade for鐙get og vi skal kun uddele

l eller 2 gange om紅et, men mdske et lidt st釧Te Omr捉e.

Med hensyn til a劇utningen foresl着r jeg sidste traming, Og demed sa3SOnaf親utning

for bqnlene, den 14. april. Men da jeg selv er bo巾Qjst hele april, ma vi udpege en

anden ansva∫lig for廿a3ninger og af丸u血ing / pokaloverra3kkelse / sponsorgaver.

Denldover skal vi have fastsat en aften til s蟹sonafstutningen for de voksne. Jeg

foresl計fredag den 15. m勾hos Johames?

l. t購ningsdag efter sommerferien 2020 - foresl着s fastsat ti1 8. september. I ovrigt vil

jeg geme sla et slag for hjermesiden: WWW.GSG哩蓮, hvor du kan se b狙e fotos og

facts fra bordtemisafdelingen喜Og fra alle de andre afdelinger! - Og betale dit

kontingent; Og for facebooksiden Gunds動i11e Bordtemi s.

Med disse ord vil jeg takke alle mediemmeme af afdelingsudvalget: Peter, Vagrl,

Bemy, Mogens, Og Leifog Karsten som suppleanter - for det rigdg gode samarbQjde.

Venlig血Isen

Joha肌es M.


