04.03.15

Som drøftet på generalforsamlingen i HBK 91, viser vores budget et underskud på driften i
år. Det gør bestyrelsen naturligvis noget ved!
Største udgiftspost på budgettet er baneleje. Ved sæsonstart reserverer vi det antal baner,
I som spillere har tilmeldt Jer. Der er utrolig mange penge at spare ved at afbestille de baner, I så alligevel ikke skal bruge. Derfor er det her, vi sætter ind. Du har selv den vigtigste rolle!

Afbud – ny frist:
Efter generalforsamlingen er personalet i hallen begyndt at afvise os, når vi har forsøgt at
afbestille baner på træningsdagen. Det er fair nok – de har også en forretning at passe!
Derfor er vi nu nødsaget til at ændre afbudsreglerne, så seneste rettidige afbud nu er tirsdag inden kl. 16.00.
Afbud skal ske skriftligt – du skal vælge 1 af 3 muligheder:
 Skriv det på Banefordelingssedlen i hallen under afbud næste uge
 Eller send en mail via vores hjemmeside www.hbk91.dk under afbud til træning
 Eller send en sms til Claus Hesel på 22 75 67 38
Selvfølgelig kan man undtagelsesvist blive forhindret efter tirsdag kl. 16.00. Det meddeler
du så bare – men der bliver ikke længere afbestilt baner om onsdagen.

Passivt medlem:
Du kan melde dig passiv for hele måneder som følger:
 Skriv det på Banefordelingssedlen i hallen
 Eller send en sms til Claus Hesel på 22 75 67 38
 Og derudover skal du selv aftale kontingentnedsættelse med kassereren

Træning – selv om man er passivt medlem?
Kommer du pludselig i tanker om, at du vil træne, selv om du er passiv, skal du være opmærksom på, at din plads jo altså er afbestilt i de måneder, du har meldt dig passiv.
Derfor skal du tilmelde dig en uge før, du vil spille igen.
 Send en sms til Claus Hesel på 22 75 67 38
 Afregn selv kontingent med kassereren
 Hvis du er passiv og alligevel tilmeldt træning med Bergendorff, er der en plads til
dig, når du ved sæsonstart har afregnet betalingen for denne træning.
Læs & følg disse regler – du gør din klub, og dermed dig selv, en stor tjeneste.
På forhånd tak for hjælpen & Go’ bowling!
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

