
Kære Føniks medlemmer. Også velkommen til vores nye medlemmer 

Snart starter vi en ny sæson, der forhåbentligt bliver uden afbrydelser. Håber alle har det godt og 
glæder sig til at komme i gang igen. På grund af nedlukningen i sidste sæson er der ændringer til 
betaling af kontingent. Bowlinghallen har foretaget nogle mindre prisstigninger. Hvad det betyder 
for Føniks vil blive drøftet på generalforsamlingen.

For nye medlemmer gælder at de betaler kontingent fra august og øvrige medlemmer betaler fra 
1. november.

Jeg tror og håber på at vi i den nye sæson vil få vores gode sociale samvær tilbage og vi igen kan 
mødes til fest og hygge. 

Her nogle praktiske oplysninger for den kommende sæson 2021-22: 

 Føniks starter den 11. august 2021, kl. 1030 og spiller mellem kl. 11-12, som vi plejer 
 Ved sæsonstart har Føniks 49 aktive medlemmer og 4 passive. Medlemsliste med adresser,

telefon, e-mail og medlems nr. vedlægges. Evt. ændringer bedes oplyst til formanden

 Angående kontingent for 2021-2022 er dette indtil videre uændret 160 kr. pr. måned. 
Sæsonen løber fra 11. august 2021 til 25. maj 2022

 Kontingentet opkræves i denne sæson første gang den 1. november med 160 kr. For nov-
dec er det 320 kr. og for hele sæsonen 1120 kr. En eventuel stigning opkræves 
efterfølgende

 Licens for sæsonen betales af jeres kontingent for 2020-2021.

 For nye medlemmer opkræves der 195 kr. for august (licens+kontingent) og 160 pr. måned
efterfølgende. De som ikke skal have licens er beløbet 160 kr. for august

 Hjemmekampe betales med 40 kr. pr spillede serie. 

 Betaling for hjemmekampe vil holdlederne stå for, mens månedskontingentet betales til 
Inge-Lise, eller via netbank (betales første onsdag i måneden og gerne for ½ eller hel 
sæson)

 Kontonummer i Nordea Bank er uændret: 2139 8894-383-055

 Der er pt. Lejet 15 baner. Vi har i år fået banerne 3 - 17

 Der vil være medlemsmøde efter træning den 18.8., hvor nærmere information om 
Hallen, vores klub og sæsonen drøftes. Klubben vil stå for en forfriskning. Det tager ca. 1-2 
timer

 Der er tilmeldt 7 turneringshold og der informeres ved medlemsmødet om kampstart for 
de enkelte hold, holdfordeling jf. allerede udsendt information og udpegning af holdledere 

 Banefordeling ved træningen foregår ved? Ny banefordeler søges 



 Pointtavlen til klubtræning står Bjarne for

 Der spilles fra række A til række G. 

 Der er RØD KEGLE den første onsdag i hver måned. Der kan kun vindes 1 genstand pr. 
måned 

 Der vil igen i år være fællesspisning (betales af egen lomme) den første onsdag i måneden. 
Dog skal vi finde en ny madmor/far da Grethe fremover er passivt medlem. Afløser søges 

 Vores hjemmeside er lagt i Frank’s hænder

 Til de som ikke ved det, består bestyrelse af: 

o Formand Paul Hansen 

o Kasserer Inge-Lise Flügge 

o Sekretær vælges på generalforsamlingen (efter Preben Dahl)

o Spilleudvalgsformand Per Husted Sørensen. Per genopstiller ikke. Afløser søges. 

o Suppleant Svend Aage

Det var ligesom de ting som presser sig på her før sæsonstart.

v/Paul


