Nyhedsbrev nr. 88, september / oktober 2020.
Så er det tid for at starte op i Møntklubben, første møde i dette efterår d. 1. september
2020 blev aflyst, så nu må vi igang!
Der er klubmøde tirsdag d. 6. oktober 2020, kl. 19, lokale 6, Anlægspavillionen. Vær
opmærksom på at det er et andet lokale.
Klubbens mødeplan for 2020 – 2021
Tirsdag den 1. september 2020
Tirsdag, den 6. oktober 2020
Tirsdag, den 3. november 2020
Tirsdag, den 1. december 2020
Tirsdag, den 5. januar 2021
Tirsdag, den 2. februar 2021
Tirsdag, den 2. marts. 2021
Tirsdag, den 6. april. 2021
Tirsdag, den 4. maj 2021

Medlemsmøde med anvisningssalg. AFLYST
Rodekasse-aften, anvisningssalg
Medlemsmøde med anvisningssalg
Julemøde med banko, pakkefest, husk en pakke
Nærmere tilgår
Rodekasse-aften, halvt anvisningssalg
Medlemsmøde og anvisningssalg
Medlemsmøde og anvisningssalg
Generalforsamling og medlemsmøde
Mindre anvisningssalg
Medlemsmøde med anvisningssalg

Nyt fra bestyrelsen:
Sæsonen 2019/2020 stoppede brat, da Danmark lukkede ned på grund af coronavirussen. Bestyrelsen håber, at alle medlemmer er kommet godt igennem foråret og
sommeren, på trods af corona’en. Og er klar til at komme til klubmøderne i 2020/2021.
FORENINGENS KONSTITUERING, - ingen ændring pga. at generalforsamlingen ikke er afholdt
som planlagt i april 2020:
Forrmand
Næstformand
Kasserer / sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem/
Møntmester
Suppleanter til bestyrelsen
Medlemmer i
Auktionsudvalget

Bilagskontrollanter

BilagskontrollantSuppleant

Kim Hansen
Finn Gliese
Lotte Petersen
Carsten Nielsen
Egon Jeppesen
Leif Jensen
Knud Rasmussen
Egon Jeppsen (møntmester)
Bent Laugesen (Lauge)
Ove Nielsen
Bent Laugesen
Elmo Hansen

Johnny Larsen

www.montklubben.dk / E-mail: ringstedmontklub@gmail.com /
Formand Kim Hansen, mobil-nr. 2064 6680.
Alle møder afholdes i Anlægspavillonen, lokale 4,Tværallè 5, 4100 Ringsted

Nyhedsbrev nr. 88, september / oktober 2020.
COVID 19
I forbindelse med afholdelse af vores møder skal vi sørge for at passe godt på hinanden
og os selv.
Klubben indkøber håndsprit samt handsker til brug når der skal ses på salgsmaterialet/
anvisningssalget. Ønsker man at benytte mundbind, skal man selv have dette med/på.
KLUBMØDERNE - præmie
Bestyrelsen har indført en deltagerpræmie ved hvert klubmøde i sæsonen. Der vil blive
trukket lod blandt de medlemmer som er tilstede.
KLUBBEN har fået ny mail-adresse: ringstedmontklub@gmail.com.

Nyt fra Møntmesteren:
ANNONCERING EFTER NYT MATERIALE TIL KLUBBEN MEDLEMMER:
Klubben indrykker annoncer i ”pulterkammer”-rubrikken for nyt materiale til klubbens
medlemmer en gang pr. måned i perioden, august – maj, i diverse lokale aviser.

Nyt fra kasseren:
Års-regnskabet 2019/2020 er afsluttet og revideret. Regnskabet viste et pænt overskud
på kr. 19.282,56.
Kontingenter er uændret, hvorfor I bedes om at betale, kr. 100,00 i kontingent, for
sæson 2020-2021 på mødet i oktober, eller indbetale på bankkonto i Nordea:
Reg. nr. 2520. Konto nr. 2551 300 903. Husk at skrive medlemsnummer på.

p.b.v.
Kim Hansen
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