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Kære alle medlemmer
Julen står for døren. Under normale omstændigheder ville vi have glædet os til juleafslutning, som er en af
Judoklubben Mitani’s hyggelige traditioner. Men i stedet ser vi frem til et nyt år, hvor vores verden forhåbentlig
bliver mere social og livlig igen.
Men ikke ret meget har været normalt i år. Ingen stævner, overnatninger, klubfester eller teknik træning.
Tilmeldinger for at få en plads til sin træning. Afvaskning og afspritning efter hvert hold.
Der glædelige er at alle har indrettet sig under de restriktive forhold. Alle medlemmer og forældre skal have en
stor TAK for jeres forståelse, hjælpende hænder og jeres opmuntrende ord.
Et specielt stort TAK til alle vores trænere, som har lagt mange kræfter i at gennemføre så mange træninger,
aktiviteter og gradueringer som muligt. Det har været en kæmpe opgave at få alt til at foregå sikkert og under de
restriktioner der dag for dag blev ændret. De har prioriteret klubben som deres ”bobbel”.

Lørdagstumleholdet
Holdet er oprettet igen og fortsætter efter jul. Holdet er oprettet i ”coronatiden” for at undgå for mange deltagere
på holdene om søndagen.

Lillebror lodder
Klubben har solgt Lillebror lodder for Børnehjælpsdagen i år. Tak til alle jer der har stået for salget og støttet
klubben. Du kan stadig købe lodder via dette link: https://www.bhd.dk/lotterier/koeb-julelodder-onlinemedlemsnummer/ . Angiv Mitani’s medlemsnummer 10127 i bestillingsformularen. Overskuddet bidrager
til sociale arrangementer i klubben, når det igen er tilladt.

Nyt klimaanlæg
Klubben har fået støtte af Klubhuspuljen til et bedre udluftningssystem, så indeklimaet i dojoen er blevet
væsentlig bedre. Det er vi meget taknemmelige over. Det betød, at der i efterårsferie kom nye vinduer på hele 1.
salen. Dejligt at så mange medlemmer og familie hjalp til med rengøringen med så kort varsel. Kun med jeres
hjælp kunne klubben være klar til træning efter efterårsferien. TAK for jeres indsats.
Vi holder juleferie fra den 21. december til 03. januar begge dage inkl.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
Pas godt på jer selv og hinanden.

Trænere og bestyrelse
Ny kasserer søges.
Har du eller et familiemedlem kasserer erfaring og har lyst til at
bidrage med frivilligt arbejde?
Så er det lige den person klubben har brug for.
Kontakt Klubbens formand Karen Berg
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