
Kære medlem af Svogerslev Gymnastikforening                                             Fredag d. 10. april 2020 

Eftersom at foreningslivet pt stadig er lukket ned af myndighederne grundet Covid-19, pt til og med d. 10. 

Maj 2020, har bestyrelsen valgt at lukke sæsonen 2019/2020 ned for alle de hold, som skulle være lukket ned 

efter vores lokalopvisning af udgangen af april. 

 

Vi er rigtig ærgerlige over denne sæson afslutning, men i den nuværende situation kan vi ikke se andre 

løsninger. 

 

Vi håber at alle medlemmer har haft gode, sjove, sociale, motiverende, udfordrende og lærerige stunder i den 

sæson som er gået. 

 

Vedr. De hold som skulle have trænet til og med maj og juni 2020 (høvdingebold, floorball, springfiduserne, 

springerne og herrer hårdt). 

Vi vælger pt ikke at afslutte jeres sæson endnu, da vi har et stille håb om at forenings Danmark kan nå at 

åbne op inden jeres sidste træninger. Dette omend at denne tid er meget uforudsigelig, samt at 

sandsynligheden ikke er stor, så har vi et håb, som vi vælger at klynge os til. 

I vil blive informeret, når vi kender retningslinjerne for efter d, 10. Maj 2020. 

 

Sæson 2020/2021: 

Vi vil nu foresøge at lave et spændende sæson program for den kommende sæson 2020/2021, og håber at vi 

kan starte op som vanligt efter sommerferien. 

Vi håbet at se jer alle igen i næste sæson. 

Vi vil igen åbne op for early-bird sæsontilmelding for eksisterende medlemmer. Mere info herom kommer 

senere. 

 

Generalforsamling: 

Den 6. Maj 2020 skulle vi have afholdt vores længe ventede Generalforsamling, men den er desværre udsat 

på ubestemt tid. Vi skal nok melde ud i så god tid som muligt, når en ny dato er sat, således at alle har 

mulighed for at kunne rydde kalenderen og møde op til det demokratiske grundlag, som retfærdiggøre at 

foreningen overhovedet er en mulighed. 

Bare rolig, det blotte fremmøde, medfører ikke en plads i bestyrelsen;) 

 

Vi håber alle har det godt, samt at I får en god påske og sommer, når den tid nærmer sig. 

 

Tak for jeres interesse i foreningen, vi håber snart vi ses igen. 

 

Mvh. 

 

Bestyrelsen i Svogerslev Gymnastikforening. 


