
 

 

 
 

 
 
 

Nyhedsbrev oktober 2020 
 

Så er vi i gang med sæson 2020/21, hvor vi har den store glæde at have i alt 104 medlemmer fordelt 
på 4 hold! 
 

 På grund af Corona-pandemien er der deltagerbegrænsning på 25 personer i Multisalen Bankager 
og 50 personer i Gym House. Dette kan ændre sig, hvis der kommer andre restriktioner fra 
Myndighederne. Vi tæller gymnasterne hver gang, og kommer der flere end 50 gymnaster på 
holdet i Gym House trækker bestyrelsen sig. 

 Vi kan i denne sæson tilbyde, at man kan deltage på hold 2 eller 3, hvis man er forhindret i at 
komme på sit eget. Hold 1 og hold 4 er lukket for tilgang! 

 Columnas medlemskab af Sport Horsens giver dig mulighed for at bruge Idrætsklinikken, der er 
åben hver mandag fra kl. 15.30-17.00. Der skal dog bestilles tid inden konsultationen. Se hvornår 
og hvordan på www.sporthorsens.dk. 

 Nye gymnaster der tilmelder sig efter juleferien, betaler 400 kr. for resten af sæsonen 
 

Til kalenderen 
 

 Ingen gymnastik i uge 42 (2020), uge 7 (2021) og uge 13 (2021) 

 Sidste gang før jul er mandag den 14., tirsdag den 15. og onsdag den 16. december  

 Start efter juleferien er mandag den 4., tirsdag den 5. og onsdag den 6. januar  

 Multisalen Bankager: Ingen gymnastik den 22. og 23. marts 2021  

 Gym House: Ingen gymnastik den 18. november 2020 og den 3. marts 2021  
 

Husk! 
 

Columna er medlem af DGI, og derfor har vi brug for dit fødselsår til deres statistikker. 

Hvis du ikke har oplyst din mailadresse ved tilmelding, får du ikke automatisk dette nyhedsbrev, eller 

meddelelse om eventuelle aflysninger. Tjek med kassereren Birte Bentsen på e-mail kasserer-
horsens@columna-gymnastik.dk om hun har din mailadresse. 
 
Indkaldelse til generalforsamling på næste side!  

http://sporthorsens.dk/p/aktiviteter/idraetsklinikken
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Indkaldelse til generalforsamling 2020 
 

Generalforsamling afholdes onsdag den 28. oktober 2020 kl. 18:00 i Gym House, 
Caféområdet, Langmarksvej (umiddelbart efter gymnastik på hold 4).  
 
Alle medlemmer er velkomne. Vi håber, I møder frem, så I kan høre, hvad vi laver, og vi 
kan få input fra jer. 
 
På grund af Corona-pandemien serveres der udelukkende vand/øl. 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren 
4. Indkomne forslag (afleveres til et bestyrelsesmedlem skriftligt 8 dage før) 
5. Valg af bestyrelse: 

På valg er Birte Hering Poulsen (modtager genvalg), Birgitte Mikkelsen (modtager 
genvalg) og Ann Clausen (modtager genvalg)  

6. Valg af suppleanter 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 
 
Se mere på www.columna-gymnastik.dk 
Facebook: Søg på Columna Gymnastik Horsens 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

http://www.columna-gymnastik.dk/

