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Gymnastiksæson 2015/2016 starter om et ”øjeblik”
Alle medlemmer bydes velkommen til en ny sæson.
Vi starter sæsonen onsdag den

30. september 2015 - kl. 19.00 – 20.00
på Lindegårdsskolen Lyngbygårdsvej 37 – 39, 2800 Kongens Lyngby, og fortsætter hver onsdag
under ledelse af vores ”superinstruktør” Mette Aunbirk frem til slutningen af marts måned 2016.
Lindegårdskolen er lukket på følgende dage og gymnastikken er aflyst:
• Efterårsferie onsdag den 14. oktober 2015
• Juleferie onsdag den 23. og 30. december 2015
• Vinterferie onsdag den 17. februar 2016
Det kan ikke udelukkes, at der kommer et par yderligere ”lukkedage/aflysninger”, hvis skolen
ekstraordinært skal bruge gymnastiksalen – men herom hører i nærmere.
Første træningsaften i det nye år er
Onsdag den 6. januar 2016
Gymnastikken vil også være aflyst i forbindelse med vores 2 årlige sammenkomster:
• Generalforsamling onsdag den 13. januar 2016
• Års afslutning onsdag den 30. marts 2016
KONTINGENT: På generalforsamlingen i januar 2015 blev kontingentet for den kommende
sæson fastsat til kr. 750,00 for hele sæsonen. Beløbet bedes indbetalt til kassereren den første
gymnastikaften.
Herudover kan der blive tale om indbetaling af et mindre beløb i forbindelse med sammenkomsterne.
Vi har plads til enkelte nye medlemmer.
I må gerne meddele, om I ønsker at deltage i gymnastikken eller ej, så vi kan give eventuelle nye
medlemmer en chance for tilmelding.
På gensyn
Carsten, Jan og Lars
Og husk så lige tilmelding til
”START VANDRETUREN”
SØNDAG den 27. september 2015
kl. 11.00 ved hotel Fortunen
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Formand
Carsten Wendel Nielsen
Frem 51
2800 Kgs. Lyngby
Mobil : 24 60 72 71
carsten@frem51.dk

Sekretær
Lars Christian Petersen
Rønne Alle 18, st. B
2800 Kgs. Lyngby
Mobil : 21 64 41 79
larsp@post1.dknet.dk

Kasserer
Jan Lorentzen
Nybrovej 205
2800 Kgs. Lyngby
Mobil : 40 31 71 72
hanneogjanlorentzen@hotmail.dk

