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September 2020

Nyhedsbrev
Sæson 2020 / 2021 bliver anderledes
Corona lukkede alt – også MOTION i Dagtimerne
En rigtig god start på 2020 blev brat afbrudt af et påbud om at
lukke al aktivitet i foreningerne i Danmark den 11. marts 2020.
Gode frivillige giver dog ikke op.
Nu gælder det om at få nye gode vaner, have tålmodighed, vise
hensyn og hjælpe hinanden såvel medlemmer som frivillige.
En passiv periode og en forsigtig opstart af sommeraktiviteter
Resten af marts, hele april og maj skiftede vi imellem at holde
vejret og tage dybe indåndinger. Vi vekslede mellem spænding
om, hvad der skete og tålmodighed med at vente på orientering
om, hvad vi måtte og ikke måtte. Med accept fra nogen af vores
frivillige hjælpere kunne vi tilbyde enkelte sommeraktiviteter
med start den 23. juni. Hold Hjernen Frisk, Gymnastik,
Badminton, Romaskiner, Demensvenlig træning, Fodbold og
Petanque. Ikke alle aktiviteterne kom i gang, men der var dog i alt
81 tilmeldte, hvilket vi er meget glade for. Alle fremmødte har
givet udtryk for, at de var meget glade for at kunne motionere i
den ellers kedelige periode.
Sæson 2020 / 2021 er i gang
Den 1. september er vi startet på den nye sæson. Alle aktiviteter
er tilgængelige, og det er muligt at klæde om og gå i bad. Vi er
meget omhyggelige med at overholde lovgivning, retningslinjer
og anbefalinger fra idrættens organisationer, hvor vi er medlem
af DGI. Vi anbefaler vores medlemmer at følge med i disse
anbefalinger på www.dgi.dk.
Den første uge er gået rigtig fint. Der har været 87 fremmødte
både tirsdag og torsdag, og vi ved fra tidligere år, at ikke alle
medlemmer møder op helt fra starten af sæsonen. Med det fine
fremmøde holder vi naturligvis løbende øje med, at vi ikke
overskrider forsamlingsforbuddet på 100 personer.
Vi er nomineret til Byens Bedste 2020
Det var meget overraskende for bestyrelsen at modtage den gode
nyhed om, at vi er nomineret til den fine pris Byens Bedste 2020.
Hvem der har indstillet os, ved vi ikke, men TUSIND TAK til jer, der
har været så positive og venlige. Nu skal der stemmes => => =>
=>

MOTION i Dagtimerne
Ny Billeshavevej 1, Strib
5500 Middelfart
Tlf.:
40 335 336
E-mail:
info@motionid.dk
WWW : motionid.dk
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Husk disse datoer:
29.9.2020 – Fællesspisning
27.10.2020 – Fællesspisning
24.11.2020 – Fællesspisning
15.12.2020 – Juleafslutning

OG
HUSK at stemme
inden sidste frist…

Fredag den 18. september 2020
er sidste frist for at stemme på
MOTION i Dagtimerne som
Byens Bedste 2020
Link til afstemning:
https://bit.ly/3bt8VnO

Motion er en medicin, der kan behandle flere sygdomme på samme tid – og uden bivirkninger,
hvis vi følger den anbefalede dosis.
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Medlemstallet stiger
Der er enkelte, som har meldt sig ud. Årsagerne er forskellige, og
heldigvis, er der ikke nogen af de udmeldte, der har udtrykt
utilfredshed med foreningen, tværtimod har vi modtaget mange
positive tilkendegivelser. Og over al forventning har vi allerede
modtaget 12 nye interesserede, som ønsker at afprøve vores
aktiviteter med henblik på at blive meldt ind efter de 3 gratis
prøvedage.

Aktiviteter
MOTION i Dagtimerne ønsker hele tiden at være attraktiv for
vores medlemmer og nye interesserede, og vi modtager gerne
nye idéer og forslag til forbedringer. I sommer har vi tilføjet
Kroket som en aktivitet. Det er blevet en succes for Huskeholdet
at kombinere dette udendørs spil med træning af balance,
koordination og hukommelse med let motion i det fri. Vi har
desuden indkøbt forskelligt materiel, der er med til at øge
mulighederne og trygheden omkring vores aktiviteter generelt.

Tilskud fra fonde og lokale sponsorer
I løbet af sommeren har vi søgt flere fonde om tilskud til indkøb
af forskelligt grej, og vi er blevet tilgodeset fra flere sider.
Vi er er også blevet godt modtaget hos lokale virksomheder, der
støtter økonomisk til forskellige indkøb.
Danske Bank har givet tilskud til køb af 50 stk. DGI-sangbøger
Tryg Fonden har skænket os to nye romaskiner
DIF og DGI’s Foreningspulje har tilgodeset os med penge til
indkøb af 40 vægtveste, 4 transportvogne til vestene samt indkøb
af 3 afspærringsstolper.
Middelfart Kommune § 18 – Kroketspil til Huskeholdet
Rishøj A/S – Medlemskaffe / gratis kaffe til fællesspisninger
Middelfart Sparekasse – Beklædning til frivillige hjælpere
Båringskov Gl. Badehotel, Fiskerestaurant – Annonce
SuperBrugsen Strib – Bannerreklame
Tilskud fra fondene og vores sponsorer betyder rigtig meget for
vores aktiviteter og for at vi kan indkøbe nødvendigt materiel, der
gør det muligt at opfylde gældende retningslinjer vedr. Corona.

Opfordring til medlemmerne
Husk venligst at scanne nøglebrikken, når du ankommer
Vores adgangssystem er endnu vigtigtigere nu end før. Med
Corona som usynlig modspiller er det vigtigt, at vi kan
dokumentere fremmøde i forhold til forsamlingstal og evt.
opsporing af smittekæde. Husk derfor at scanne din nøglebrik,
hver gang du ankommer til motion. På forhånd tak.
Kontingent bedes betalt i starten af september
For at holde et højt hygiejneniveau er det nødvendigt at indkøbe
betydeligt flere produkter end tidligere. Det er dyrt, men med
stabile medlemmer og gode sponsorer skal vi nok klare
udgifterne til det. Tak fordi du er medlem.
Meddel venligst ændringer i kontaktoplysninger
Send gerne besked til info@motionid.dk eller via vores
hjemmeside motionid.dk, når du får nyt tlf.nr. eller e-mailadresse

§ 18 - midler

