
Kære Føniks medlemmer 
 
Så er det snart tid til at bowle igen. Sæsonen starter i år den 3. august 2022. 

Håber alle har det godt og har nydt sommeren og glæder sig til at ses igen. 

Som vi ved stiger alting her i samfundet og det samme gør kontingentet i Føniks. Nedenfor kan I se hvad 
sæsonen byder på og en række praktiske informationer.

Jeg tror og håber på at vi i den nye sæson vil fortsætte vores gode sociale samvær og mødes til fest og 
hygge. 
 
Her nogle praktiske oplysninger for den kommende sæson 2022-23: 

 Føniks starter den 3. august 2022, kl. 1030 og spiller mellem kl. 11-12, som vi plejer 
 Ved sæsonstart har Føniks 46 aktive medlemmer. Føniks har et loft på 50 aktive medlemmer, 

hvorfor der kan komme nye medlemmer til i løbet af sæsonen
 Medlemsliste med adresse, telefon, e-mail og medlems nr. vedlægges. Evt. ændringer bedes oplyst 

til formanden
 Kontingent for 2022-2023 er indtil videre 185 kr. pr. måned. Sæsonen løber fra 3. august 2022 til 

31. maj 2023
 Kontingentet opkræves sammen med licenskort og holdtilmeldingsgebyr den 1. august 2022 med 

350 kr. Betaling for august-december er beløbet 1090 kr. og for hele sæsonen er beløbet 2015 kr.
 Hjemmekampe betales indtil videre 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 17 baner. Vi har i år fået banerne 1 - 17
 Der vil være medlemsmøde efter træning den 17. august, 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 8 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 Hanne 
 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. Grethe 
sørger igen for bestillinger m.v.  

 Vores hjemmeside er lagt i Frank’s hænder
 Til de som ikke ved det, består bestyrelsen af: 

o Formand Paul Hansen 
o Kasserer Inge-Lise Flügge 
o Sekretær Marianne Frisch
o Spilleudvalgsformand Børge Keller 
o Suppleant Svend Aage Jonasson

Det er hvad som presser sig på her før sæsonstart.

/Paul


