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Som noget nyt vil
klubben løbende

udsende nyhedsbreve.
Nyhedsbrevet vil blive
udgivet efter behov.

Klubben vil i
nyhedsbrevet orientere
om de tiltag der er sket i
klubben, og de ting der

kommer til at ske
fremadrettet i klubben.

Opkridtning
I 2016 er klubben blevet fritaget for opkridtning af banerne.
Denne opgave er overgået til kommunen, der har valgt at overtage hele

opgaven omkring opkridtning af baner i Hedensted Kommune.

Nøglefrit klubhus
I øjeblikket er vi i klubben i gang med at skifte vores låse-
og alarmsystem.
Det betyder, at klubben fra 2017-sæsonen vil være
fuldstændig nøglefri.

Dette er en større investering, som forhåbentlig gør det at være træner og
frivillig i JIF nemmere, ligesom det forhåbentligt på sigt kan spare klubben for

gentagende investeringer i nye nøgler/nøglesystemer.

Kontingentnedsættelse
Hedensted Kommune har besluttet, at alle idrætsforeninger i kommunen
bliver fritaget for at betale halleje.
Bestyrelsen har besluttet, at dette skal komme vores medlemmer til gode og
vi har derfor besluttet følgende kontingentnedsættelse:
Kontingentet for udendørssæsonen nedsættes med 75 kr. for både forår og
efterår gældende fra 2017.
Kontingentet for indendørssæsonen nedsættes med 100 kr. gældende fra
sæsonen 2016/17.
Kontingentnedsættelsen er gældende så længe kommunen fritager os for
halleje.

Vil du give en hånd med?
Vi søger altid frivillige til både store og små opgaver.
Der er altid opgaver vi mangler hjælp til:
- Trænere, holdledere mv.
- Diverse praktiske opgaver: Opsætning af reklameskilte, holde vores
udendørsarealer pæne, vedligeholdelse af boldskur og boldrum mv.
- Arbejdslørdag – sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 25/3 2017 -
vi har mange store og små opgaver som skal klares, så vi er klar til en ny
sæson.

VIGTIGE DATOER:

16/11-2016
Generalforsamling 2016
Mød op og vær med til

at præge fremtidens JIF.
Bestyrelsen har på

forhånd sørget for at
indstille nye kandidater

til bestyrelsen.

25/03-2017
Arbejdslørdag i JIF

Kontakt os gerne på bestyrelseJIF@gmail.com
eller se vores komplette kontakt info på www.juelsminde-if.dk
.


