
 

                                                          

 

Klubmøde. 
 

Kære medlemmer og forældre. 

Corona overskriften er alle steder. 
Lige meget i hvilken retning vi ser møder vi den og det meste af Danmark har været lukket ned længe nu. 
Heldigvis er Danmark begyndt at åbne op igen og mon ikke snart det bliver vores tur til at kunne komme ud 
i hallen for, at træne og spille kampe. 
 
Har bestyrelsen så lagt stille i Corona tiden, nej slet ikke, vi har arbejdet med vores udviklingsplan og ja 
hvad er nu det for en størrelse. 
De fleste af jer eller skal vi sige jer der har været til stede på tidligere klubmøder og vores generalforsamling 
har fået et lille indblik i, hvad det er for en størrelse og lidt om hvilken betydning den har for vores klub. 
For at udbrede en større kendskab til planen og den betydning den har for os alle, det være sig klubben 
generelt, økonomisk, ja vores klub DNA, så indbyder vi jer alle til et klubmøde den 14. juni 2020. 
 
Vi er så heldige at Henning Hansen fra Sportshouse har tid i sin kalender, til at kunne komme og give sine 
tanker, input og viden omkring hvad en udviklingsplan er, helt specifik hvad vores udviklingsplan er, det er 
Henning som har været vores kontakt person hos Sportshouse gennem hele forløbet fra vi startede i 2009. 
Har du lyst til at se hvad Sportshouse står for og kan, ja så klik på linket og du / I vil komme ind på deres 
hjemmeside. https://www.sporthouse.dk/ 
 
Vi håber på, at der er blevet lukket op for at vi kan samles mere end 50 personer af gangen, men for at 

være på den sikre side, så bliver udgangspunktet at vi deler klubmødet op i to seancer, den første fra kl. 

10.00 – 12.00 og den næste fra kl. 12.30 – 14.30. 

Vi vil gerne at I tilmelder jer, så vi ved hvor mange der kommer, tilmelding sendes på mail adresse 
os@msstampe.dk  senest den 10 juni. 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst v/formand. 

2. Oplæg v/ Henning Hansen - Sportshouse. 

3. Nyt fra bestyrelsen. 

4. Evt. 

Vi ser frem til at se jer alle. 

Bestyrelsen. 
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mailto:os@msstampe.dk

	Klubmøde.

