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HURRA – SÅ MÅ VI BRUGE BØGELUND. 
Kolding kommune har givet os grønt lys til at benytte omklædning, baderum og klublokalet. 
Vi starter på Fars Dag – lørdag den 5. juni. 

Men – der er stadig nogle retningslinier, vi alle skal overholde. 
Indendørs må vi være maksimum 50 personer, se skilte med antal for hvert rum i 
bygningerne. 
For at vi alle kan få gavn af åbningen, vil vi bede jer bruge så kort tid i omklædning og bad 
som muligt. 
Især pigernes omklædning og baderum er pressede på antallet af personer. 

Gyldigt Coronapas er et krav for at komme ind i lokalerne; både omklædning, bad og 
klublokalet. 
Enten som vaccineret eller med en negativ test; taget indenfor de seneste 72 timer. 
Vi er som forening forpligtet til at lave stikprøvekontroller. Så når en af jer bliver spurgt; 
smil og vis passet  

Vi mødes i gården og stiller op i mindre grupper. 
Den udendørs forsamlingsgrænse er på 100 personer, så vi har gode muligheder for, at vi 
alle kan samles i gården. 

Vejrudsigten lover sol og varme lørdag. 
Så tag kaffen og kagen med udenfor, så minimerer vi risikoen for smitte. 
 
 
Vi mangler bestyrelseskandidater. 
Som vi har skrevet til jer, er der ledige pladser i bestyrelsen og som suppleanter, der skal 
besættes på generalforsamlingen den 14. juni. Desværre kom der ikke nogen for at høre 
mere om, hvad det indebærer at være med i ledelsen af klubben, da vi holdt 
informationsmøde i tirsdags. 
Vi vil se os om i medlemskredsen og prikke nogle af jer på skulderen, for at høre om I hver 
især har lyst og overskud til foreningsledelse. 

 
Generalforsamling. 
Husk der er tilmeldingsfrist på tirsdag den 8. juni, hvis I ønsker at bestille mad. 
I kan tilmelde jer som deltager – uden mad - indtil søndag eftermiddag. 
  

I Kolding Motion mødes vi til samvær omkring løb. 
  

Sportslig hilsen 
Bestyrelsen Kolding Motion. 
Jan Lundsgaard. 


