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Vi åbner for salg og aktivering af medlemskaber, 10-turskort og
dagsbiletter – og vi dropper forhåndsbookning af klatring
Det er gået godt med åbningen af Blocs & Walls og Sundholm. Og vi fået nye og
mindre restriktive retningslinjer fra myndighederne. Fra i dag mandag d.22/6
sker der derfor mange gode ting i klubbens haller:

•
•
•
•
•
•
•

Du skal ikke længere booke tid før klatring i Blocs & Walls.
Vi åbner for salg og aktivering af medlemskaber, 10-turskort og
dagsbilletter
Vi starter events og kurser i dagtimerne (uden for spidsbelastning)
Åbningstiderne ændres tilbage til normal (se hjemmesiden)
Caféen åbner for salg af kaffe, drikkevarer, snacks, guidebøger
og udstyr.
Fitnessområdet åbner
Skabe og bade i omklædningsrummene åbner.

Vi følger myndighedernes retningslinjer og der er stadig restriktioner som vi skal
overholde. Derfor har halledelsen brug for jeres hjælp:
• Bliv hjemme, hvis du har symptomer som hoste, ondt i halsen
eller har feber
• Vask hænder når du kommer og går – vi har opstillet håndvaske
ved indgang og udgang
• Sprit jævnligt hænderne af under træningen
• Hold afstand
• Forbliv så vidt muligt i én zone
Hvis halledelsen kan se, at tilstrømningen er meget stor, vil klubben overveje at
genindføre bookning i de mest travle perioder. Men vi forventer, at der vil være
god plads sommeren over, og ønsker ikke at gøre det mere bøvlet for jer end
nødvendigt.
Jeg skal hilse fra halledelsen og takke for jeres opbakning og fordi alle er så gode til at
overholde retningslinjerne ☺
Klubbens generalforsamling 3. september klokken 19 i Blocs & Walls Sæt kryds i kalenderen!
Med de nyeste retningslinjer fra myndighederne ser det ud til, at vi kan få afviklet klubbens generalforsamling – det bliver efter sommerferien, den 3. september klokken 19 i
Blocs & Walls.

Hvis du vil have et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling, skal du sende
det skriftligt til bestyrelsen: bestyrelse@dbkk.dk senest 2 uger før generalforsamlingen,
det vil sige senest den 20. august. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse samt bestyrelsens forslag til budget offentliggøres mindst en uge før på hjemmesiden.
Hvis du allerede har indsendt forslag, behøver du ikke at genfremsende dem, men du er
velkommen til at ændre i dine forslag, trække dem tilbage eller indsende supplerende
forslag inden den nye frist.
Vi holder generalforsamlingen under forudsætning af det ikke strider mod nye påbud eller anbefalinger fra myndighederne.
Med venlig hilsen,
Morten Damkjær
(Formand)

