Motionsklubben af 1945
2800 Kongens Lyngby

Gymnastiksæson 2019/2020 og Vandretur
Gymnastikken starter - onsdag den 2. oktober 2019
Sted - idrætshallen på Lindegårdsskolen, Lyngbygårdsvej 39, 2800 Kongens Lyngby
Tid - kl. 18.30 – 19.30 - bemærk ny tid
Gymnastikken fortsætter hver onsdag under ledelse af vores fantastiske træner Mette Aunbirk frem til
slutningen af marts måned 2020.
Gymnastikken er aflyst på følgende dage, da Lindegårdsskolen er lukket:




Efterårsferie onsdag den 16. oktober 2019
Juleferie onsdag den 25. december 2019 og 1. januar 2020
Vinterferie onsdag den 12. februar 2020

Det kan ikke udelukkes, at der i løbet af sæsonen kommer et par yderligere ”lukkedage”, hvis skolen
ekstraordinært skal bruge idrætshallen.
Gymnastikken er aflyst i forbindelse med vores to årlige sammenkomster:



Generalforsamling onsdag den 8. januar 2020
Sæsonafslutning onsdag den 25. marts 2020

Første træningsaften i det nye år er: onsdag den 15. januar 2020
Kontingent : På generalforsamlingen i januar blev kontingentet fastsat til kr. 750,00. Beløbet indbetales
til kassereren den første gymnastikaften.
Herudover kan der blive tale om betaling af mindre beløb i forbindelse med sammenkomsterne.
Tilmelding - til gymnastikken skal ske til formanden senest den 29. september 2019.
For god ordens skyld skal bestyrelsen gøre opmærksom på følgende:
Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder løbende med at optimere brugen af kommunens faciliteter. Den manuelle optælling af deltagerantal i
faciliteterne erstattes fremover af et elektronisk intelligent og velafprøvet system ”HallMonitor”. Formålet er at få et klart og veldokumenteret
indblik i, hvornår og i hvilken grad, kommunens faciliteter bliver anvendt. Systemet fungerer ved, at der i faciliteter/lokaler opsættes kamera(er),
som med fast mellemrum tager fotos af lokalet. Umiddelbart efter fotografering bliver billederne anonymiseret ved sløring, så personer ikke kan
identificeres. De oprindelige fotos gemmes ikke, og kan ikke genskabes. Registreringen bruges udelukkende til at vurdere, hvor meget og hvornår
en facilitet anvendes. Systemet kan ikke anvendes til at identificere hvilke personer, der anvender faciliteten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnastik sæsonen starter med den traditionelle vandretur
Søndag den 29. september 2019
Vi mødes kl. 11.00 ved hovedindgangen til idrætshallen på Lyngby Stadion
Ruten offentliggøres på dagen.
Efter vandreturen - på ca. 1½ time - spiser vi frokost i cafeteriaet på stadion.
Frokosten består af 3 stykker smørrebrød, en øl eller vand og koster ca. kr. 100.
Betales kontant til kassereren på dagen.
Medbring paraply m.m. og ikke mindst jeres gode humør.
Tilmelding skal ske til formanden senest søndag den 22. september 2019
Vi glæder os til at se jer alle.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formand
Carsten Wendel Nielsen
51
2800Frem
Kgs. Lyngby

Sekretær
Lars Christian Petersen
Rønne
Alle Lyngby
18, st. B
2800 Kgs.

Kasserer
Jan Lorentzen
Nybrovej
205
2800
Kgs. Lyngby

Mobil: 24 60 72 71
carsten@frem51.dk

Mobil: 21 64 41 79
larsp@post1.dknet.dk

Mobil: 40 34 71 72
J.lorentz@hotmail.com

