Nyhedsbrev fra Jyderup Skakklub
SKAKKLUBBEN LEVER
Foreningen afholdt i går aftes ordinær generalforsamling. Der deltog: Claus,
Erling, Jens, Jette og Svend.
Du kan læse mere om generalforsamlingen i vedhæftet fil.
Jeg lovede i september 2014, at forslaget om opløsning af klubben kunne
behandles på den førstkommende generalforsamling. Dermed var forslaget
kommet i værk. Vi blev enige om i går aftes at fortsætte klubben. Det ville
også være særdeles svært siden at starte noget op igen.
Vi fortsætter vort aktivitetsniveau med holdskak, skoleskak og individuelt
deltagelse i eksterne EMT. Klubben holder fortsat ingen egentlige klubaftener
eller undervisningstilbud. Dog ville Svend arrangere et par gange med privat
skaktræning hos ham. Her kunne voksne og børn deltage.
Klubkassen er nu nede på et absolut minimum, hvilket også var formålet, hvis
vi skulle lukke. Der er nu akut behov for indtægter. Generalforsamlingen
behandlede kontingent takster, som blev vedtaget:
Børn op til 14 år: kr. 400 årligt. Junior op til 20 år: kr. 500 årligt. Voksen fra
20 år og op til pensionsalder: kr. 600 årligt. Senior (pension): kr. 500 årligt.
Du kan se dit aktuelle kontingent i medlemslisten vedhæftet i mailen, som pdf
fil. Hvis fejl i medlems oplysninger, ønskes gerne en tilbagemelding.
Det årlige kontingent betales senest 15.juni 2015, der dækker året
2015. Reg.nr. og konto nr.: 3208-3555132980 (husk skrive navn i tekstfeltet)
Der vil ikke blive udsendt rykkere eller opkrævning. Jeg planlægger dog lige at
give en mail reminder den 1.juni, at vi nærmer os betalingsfristen.
Såfremt der ikke betales kontingent vil medlemmet blive udmeldt 20.juni
2015, så klubben ikke længere skal betale kontingent videre til Dansk Skak
Union. Det ville være god etik allerede nu at meddele klubben (mail til
formanden) hvis du eller dit barn ikke længere ønsker at være medlem
af skakklubben.
Håber at du har fået læst nyhedsbrevet til ende. Jeg vil ønske dig og familie en
god sommer.
Med venlig hilsen Jyderup Skakklub
v/formanden Jens Lundberg
Tlf. 60 78 92 57 (SMS)
mail: jelu@bakara.dk

