Strib den 9.6.2020
Efter en træls tid, hvor Corona og Covid-19 har fyldt meget, vil MOTION i Dagtimerne gøre fremtiden lidt
sjovere og mere indholdsrig for vores medlemmer og andre interesserede.
Nu skal vi i gang med motion og socialt samvær
Vi ved, at mange sukker efter at komme til at dyrke motion igen og nyde godt af det sociale samvær, som er
i højsædet i vores forening. Vi håber, det kan lykkes, og på torsdag den 11. juni 2020 er alle frivillige
hjælpere i MOTION i Dagtimerne inviteret til et møde, hvor vi sammen vil tage stilling til, hvad der er muligt
og hvordan det kan lykkes.
Aktiviteter ude og måske inde – og de frivillige vil gerne hjælpe
Det betyder med andre ord, at vi vil forsøge at igangsætte flere forskellige aktiviteter i de sommermåneder,
hvor vi normalt holder pause, altså i juni, juli og august. Om det bliver udendørs eller indendørs, kan vi ikke
sige endnu – måske både og - men nogle aktiviteter vil vi helt sikkert kunne tilbyde. Mange af vores frivillige
hjælpere har nemlig allerede tilkendegivet, at de gerne vil yde en indsats i foreningen i sommer.
Gældende retningslinjer vil blive fulgt
Vi vil være meget omhyggelige og overholde alle love og retningslinjer omkring hygiejne, afstande og
begrænsninger på forsamlingers størrelser, ligesom vi er helt klar over, at nogle af vores medlemmer hører
ind under kategorien ”særligt udsatte” i forhold til Corona. Derfor holder vi os hele tiden opdateret om
disse forhold.
Det er vores hensigt at oprette et særligt tilbud til vores Huskehold, der primært er forbeholdt personer
med demens i mild grad. Vi har i den forbindelse været i kontakt med demenskoordinatorerne i Middelfart
Kommune, og aftalt, at disse medlemmer bliver kontaktet ved personlig henvendelse, når vi er klar med et
tilbud.
Mere information følger, når vi ved mere, og har taget stilling til, hvad vi kan tilbyde, og hvordan vi kan gøre
det.
Starttidspunkt
Da der kan være behov for at gøre særlige indkøb, inden vi kan starte noget op, er det ikke muligt pt. at
oplyse nærmere vedr. dato og tidspunkt for aktiviteterne. Men vi glæder os til at komme i gang igen, og det
håber vi også, at vores medlemmer gør.
Kontingent
Sidst men ikke mindst, så vil alle aktiviteter være uden omkostninger for vores eksisterende medlemmer.
Nye medlemmer vil blive opkrævet et sommerkontingent. Beløbet er endnu ikke fastsat.
Forbehold
Hvis fremmødet bliver større end det, der er acceptabelt indenfor gældende regler om sikkerhed, hygiejne
og forsamlingsmængder, vil vores tilbud være forbeholdt eksisterende medlemmer og i øvrigt efter først til
mølle-princippet.
Vi ser frem til et gensyn med mange motionsglade medlemmer inden længe.
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